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Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej  do 
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Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia      2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw1),2)  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 276, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) awaria projektowa – warunki awaryjne obiektu jądrowego uwzględ-
nione w projekcie obiektu jądrowego zgodnie z ustalonymi wymaga-
niami projektowania, w których uszkodzenie paliwa oraz uwolnienia 
substancji promieniotwórczych są utrzymywane w ustalonych grani-
cach;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) bezpieczeństwo jądrowe – osiągnięcie odpowiednich warunków eks-
ploatacji, zapobieganie awariom i łagodzenie ich skutków, czego wyni-
kiem jest ochrona pracowników i ludności przed zagrożeniami wynika-
jącymi z promieniowania jonizującego z obiektów jądrowych;”, 

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) ciężka awaria – warunki awaryjne obiektu jądrowego, poważniejsze 
niż awarie projektowe, prowadzące do znaczącej degradacji rdzenia re-
aktora i mogące prowadzić do znaczących uwolnień substancji promie-
niotwórczych;”, 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górni-

cze, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa ją-
drowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 
03.10.2009, str. 40), dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podsta-
wowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa 
przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 
29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291) oraz dyrektywy 
Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źró-
deł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 
583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 
679. 
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d) po pkt 7 dodaje się pkt 71 w brzmieniu: 

„71) funkcja bezpieczeństwa – funkcję, którą dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa wypełnia system, element konstrukcji lub element wyposażenia 
obiektu jądrowego;”, 

e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) limity i warunki eksploatacyjne – określony w zezwoleniu 
na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na 
rozruchu lub eksploatacji obiektu jądrowego zbiór wymagań, ustalający 
graniczne wartości parametrów eksploatacyjnych obiektu jądrowego, 
wymaganą dyspozycyjność funkcjonalną i wydajność urządzeń tego o-
biektu oraz obsadę pracownikami;”, 

f) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) normalna eksploatacja – eksploatację obiektu jądrowego w zakresie 
limitów i warunków eksploatacyjnych;”, 

g) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) obiekt jądrowy – elektrownię jądrową, reaktor badawczy, zakład 
wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, za-
kład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalo-
nego paliwa jądrowego, a także bezpośrednio związany z którymkol-
wiek z tych obiektów i znajdujący się na jego terenie obiekt służący do 
przechowywania odpadów promieniotwórczych;”, 

h) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: 

„25a) postulowane zdarzenie inicjujące – zdarzenie zidentyfikowane przy 
projektowaniu obiektu jądrowego jako mogące prowadzić do przewi-
dywanego zdarzenia eksploatacyjnego lub warunków awaryjnych;”, 

i) po pkt 39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu: 

„39a) przewidywane zdarzenie eksploatacyjne – proces eksploatacyjny od-
biegający od normalnej eksploatacji, którego wystąpienie jest przewi-
dywane co najmniej jeden raz podczas okresu eksploatacji obiektu ją-
drowego, ale który – dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań pro-
jektowych – nie spowoduje znaczącego uszkodzenia systemów lub 
elementów konstrukcji lub wyposażenia ważnych dla bezpieczeństwa 
obiektu jądrowego, a także nie doprowadzi do powstania warunków 
awaryjnych;”, 

j) po pkt 50 dodaje się pkt 50a i 50b w brzmieniu: 

„50a) warunki awaryjne – odchylenia od normalnej eksploatacji obiektu 
jądrowego poważniejsze niż przewidywane zdarzenia eksploatacyjne; 

50b) warunki projektowe – warunki występujące przy normalnej eksplo-
atacji obiektu jądrowego, przewidywanych zdarzeniach eksploatacyj-
nych i podczas awarii projektowych, uwzględnione w projekcie obiektu 
jądrowego, zgodnie z ustalonymi kryteriami projektowania i przy za-
chowawczym podejściu;”, 

k) pkt 53 otrzymuje brzmienie: 
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„53) zagrożenie (narażenie potencjalne) – narażenie, które może nastąpić, 
przy czym prawdopodobieństwo jego wystąpienia może być wcześniej 
oszacowane;”, 

l) po pkt 55 dodaje się pkt 551 w brzmieniu: 

„551) zintegrowany system zarządzania – system zarządzania obejmujący 
elementy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem, za-
pewnieniem jakości, kwestiami ekonomicznymi oraz ochroną fizyczną, 
dający priorytet bezpieczeństwu jądrowemu przez zapewnienie, 
że wszystkie decyzje są podejmowane po analizie ich wpływu 
na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną 
i zabezpieczenia materiałów jądrowych;”; 

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych, 

3) budowie, eksploatacji, zamknięciu i likwidacji składowisk odpadów pro-
mieniotwórczych,”; 

3) w art. 5: 

a) w ust. 11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) jednostka organizacyjna nie zastosowała się do nakazu lub zakazu, 
o którym mowa w art. 68 ust. 1, lub nie wykonała decyzji, o której mo-
wa w art. 68b ust. 1.”, 

b) dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego kopie wydanych decyzji administracyjnych w 
sprawie wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wy-
konywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1.”; 

4) w art. 5b dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Laboratoria prowadzące kontrolę informują organy nadzoru budowlanego 
o przekroczeniu wartości określonych w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 6 pkt 3.”; 

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. 1. Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej 
wykonującej działalność związaną z narażeniem. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
wymagającą zezwolenia opracowuje i wdraża program zapewnie-
nia jakości. 

3. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony ra-
diologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność 
wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnie-
nia inspektora ochrony radiologicznej. W jednostce organizacyj-
nej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą 
na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów ją-
drowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony ra-
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diologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzega-
niem wymagań bezpieczeństwa jądrowego. 

4. Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki orga-
nizacyjnej wykonującej działalność z aparatami rentgenowskimi 
do celów weterynaryjnych, pracującymi w systemie zdjęciowym, 
oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność z urządze-
niami rentgenowskimi przeznaczonymi do kontroli osób, przesy-
łek i bagażu. 

5. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony ra-
diologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie 
do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radiote-
rapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych 
sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony 
radiologicznej w tych pracowniach. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się osobie, 
która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie; 

3) zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
12b ust. 1 lub 2; 

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pra-
cy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 
8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4));  

5) posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy 
w warunkach narażenia, określony w przepisach wydanych 
na podstawie art. 12b ust. 1 lub 2. 

7. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, 
zwalnia się osoby, które: 

1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posia-
dały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiega-
ją się o uprawnienia tego samego typu lub 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 

668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 
r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 
2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 
1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, 
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, 
poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 
182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 
181. 
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2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierun-
kach zawierających w programach studiów zagadnienia z za-
kresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami 
praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wy-
miarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, 
poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, 
łącznie z fizyką współczesną, lub 

3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż 
pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organiza-
cyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem zło-
żenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu. 

8. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 
5, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki 
organizacyjnej.  

9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się na okres 
5 lat. 

10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, nadaje Prezes Agencji w 
drodze decyzji administracyjnej. W zależności od rodzaju dzia-
łalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie 
uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpo-
wiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. 

11. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do pro-
wadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia, o któ-
rych mowa w ust. 3. 

12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nadaje Główny Inspektor 
Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej. W zależności od 
rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której 
nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony 
radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty 
rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii 
zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 
nienowotworowych. 13. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek upraw-
nionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o u-
prawnienia, o których mowa w ust. 5. 

14. Rejestry, o których mowa w ust. 11 i 13, zawierają: 

1) nazwę i adres jednostki; 

2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres 
poczty elektronicznej jednostki; 

3) informacje o rodzajach szkoleń prowadzonych przez jednost-
kę. 

15. Organ prowadzący rejestr udostępnia dane zgromadzone w reje-
strach, o których mowa w ust. 11 i 13, na swoich stronach pod-
miotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
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16. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 
lub 5, cofa te uprawnienia osobie je posiadającej w drodze decy-
zji administracyjnej w przypadku: 

1) utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności praw-
nych; 

2) stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 
1, niewykonywania albo nienależytego wykonywania obo-
wiązków określonych w ustawie lub w przepisach wydanych 
na jej podstawie.”; 

6) po art. 7 dodaje się art. 71– art. 73 w brzmieniu:  

,,Art. 71. 1. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 pkt 
3, przewodniczący komisji każdorazowo wyznacza skład egzami-
nacyjny w liczbie od 3 do 5 osób. Prezes Agencji powołuje i od-
wołuje komisję egzaminacyjną w składzie od 12 do 14 osób spo-
śród specjalistów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej. Dwóch członków komisji egzaminacyjnej Prezes 
Agencji powołuje w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej, a kolejnych dwóch – w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw wewnętrznych. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 pkt 
3, Główny Inspektor Sanitarny powołuje i odwołuje komisję eg-
zaminacyjną w składzie 3 osób spośród specjalistów z zakresu 
ochrony radiologicznej. 

3. Członkom komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, za 
uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym przysługuje wynagro-
dzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podróży i noclegów, 
według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

4. Jeżeli egzaminowanym jest żołnierz zawodowy, w pracach składu 
egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających 
się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3, uczest-
niczy członek powołany przez Prezesa Agencji w porozumieniu z 
Ministrem Obrony Narodowej. 

5. Jeżeli egzaminowanym jest funkcjonariusz służb podległych albo 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, w pracach składu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej 
dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa 
w art. 7 ust. 3, uczestniczy członek powołany przez Prezesa 
Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw we-
wnętrznych. 

6. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych 
badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie. 

Art. 72. 1. Do zakresu obowiązków inspektora ochrony radiologicznej oraz in-
spektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących apa-
raty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii 
zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 
nienowotworowych należy nadzór nad przestrzeganiem przez 
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jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej, w tym 
w szczególności: 

1) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności we-
dług instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji 
dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz-
nej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przeby-
wających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem 
ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii 
i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizujące-
go; 

2) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracow-
ników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym 
dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 

3) opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w śro-
dowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidu-
alnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi 
jednostki organizacyjnej; 

4) dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na 
podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub 
pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedsta-
wianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej; 

5) ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki 
ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiaro-
wą oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników 
przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad 
działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrze-
gawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy 
ze źródłami promieniowania jonizującego; 

6) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jako-
ści, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w 
zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 

7) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w 
zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, sto-
sownie do charakteru działalności i typu posiadanych upraw-
nień; 

8) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z 
wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, 
gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bez-
pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz 
informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie; 

9) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego pla-
nu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki or-
ganizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne; 

10) nadzór nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, 
materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórczymi 
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w sytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub za-
kończenia przez nią działalności oraz informowanie organu, 
który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie. 

2. Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz in-
spektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących apa-
raty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii 
zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 
nienowotworowych należy: 

1) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z 
wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w 
szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek in-
dywidualnych uzasadniają taki wniosek; 

2) wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii, w 
ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przy-
rządów pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych 
środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizują-
cym oraz sprawności i właściwego użytkowania przyrządów 
pomiarowych; 

3) sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i występowanie 
z wynikającymi z tego wnioskami do kierownika jednostki 
organizacyjnej; 

4) występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z 
wnioskiem o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, je-
żeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytko-
wych dawki określonych w zezwoleniu. 

Art. 73. Ilekroć w ustawie jest mowa o inspektorze ochrony radiologicznej, 
należy przez to rozumieć osobę posiadającą uprawnienia, o których 
mowa w art. 7 ust. 3, a także osobę posiadającą uprawnienia, o któ-
rych mowa art. 7 w ust. 5.”; 

7) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Do pracy przy materiale jądrowym, źródle promieniowania jonizu-
jącego, odpadach promieniotwórczych lub wypalonym paliwie 
jądrowym, a także do pracy w obiekcie jądrowym, można dopu-
ścić pracownika, który posiada odpowiednią do stanowiska pracy 
znajomość wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio-
logicznej oraz niezbędne umiejętności w zakresie określonym 
przez programy szkoleń, o których mowa w ust. 2. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić 
prowadzenie wstępnych i okresowych – nie rzadziej niż co 5 lat, a 
w przypadku obiektów jądrowych w terminach określonych w ze-
zwoleniu na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, 
polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji ta-
kich obiektów – szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z opracowanym 
przez siebie programem. Szkoleniem są również objęci pracowni-
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cy uczestniczący w transporcie materiałów jądrowych, źródeł 
promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych 
lub wypalonego paliwa jądrowego. 

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności: 

1) ogólne procedury ochrony radiologicznej i podejmowane 
środki ostrożności związane z działalnością wykonywaną 
przez jednostkę organizacyjną; 

2) procedury ochrony radiologicznej i podejmowane środki 
ostrożności związane z konkretnym stanowiskiem pracy; 

3) procedury wykonywania czynności roboczych na 
konkretnym stanowisku pracy; 

4) informację o możliwych skutkach utraty kontroli nad mate-
riałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub 
odpadem promieniotwórczym, z którym jest wykonywana 
działalność; 

5) w przypadku kobiet – także informację o konieczności nie-
zwłocznego powiadomienia kierownika jednostki organiza-
cyjnej o ciąży oraz informację o ryzyku skażenia promienio-
twórczego dziecka karmionego piersią przez matkę, w przy-
padku gdy istnieje możliwość skażenia promieniotwórczego 
ciała matki; 

6) w przypadku elektrowni jądrowej – szkolenia przewidujące 
wykonywanie czynności roboczych na symulatorach rzeczy-
wistych urządzeń jądrowych takiej elektrowni, a w przypad-
ku reaktora badawczego – szkolenia na specjalistycznym 
oprogramowaniu odwzorowującym urządzenia i działanie re-
aktora badawczego.”; 

8) po art. 11 dodaje się art. 11a i art. 11b w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektów jądrowych powołuje komisję do spraw kon-
troli kwalifikacji zawodowych pracowników, która w drodze eg-
zaminu sprawdza wiedzę pracowników nabytą w trakcie szkole-
nia, o którym mowa w art. 11 ust. 2. 

2. Do pracy w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektów jądrowych nie może zostać dopuszczona 
osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, o którym mo-
wa w ust. 1. 

Art. 11b. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektu jądrowego opracowuje co najmniej raz na 3 la-
ta krótkookresowe plany szkoleniowe pracowników oraz co naj-
mniej raz na 10 lat długookresowe plany szkolenia pracowników.  

2. Plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Prezes Agencji.”; 
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9) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. W jednostce organizacyjnej na stanowisku mającym istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony ra-
diologicznej może być zatrudniona wyłącznie osoba posiadająca 
uprawnienia do zajmowania tego stanowiska nadane przez Preze-
sa Agencji. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nadaje, w drodze decyzji 
administracyjnej, Prezes Agencji osobom, które: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

3) posiadają wykształcenie i staż pracy odpowiednie dla danego 
stanowiska; 

4) zdały egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
12b. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nadaje się na okres 5 lat, 
z tym że uprawnienia dla osób, które mogą być zatrudnione na 
stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bez-
pieczeństwa jądrowego i ochrony jądrowej radiologicznej w 
obiektach jądrowych, nadaje się na okres 3 lat. 

4. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do osób, które przez ostatnie 
12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do eg-
zaminu były zatrudnione na stanowisku mającym istotne znacze-
nie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio-
logicznej i ubiegają się ponownie o uprawnienia do zatrudnienia 
na tym samym stanowisku lub stanowisku, dla którego jest wy-
magany ten sam zakres szkolenia. 

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia corocznie kierowni-
kowi jednostki organizacyjnej orzeczenie, o którym mowa w ust. 
2 pkt 2.”; 

10) po art. 12 dodaje się art. 12a–art. 12f w brzmieniu: 

„Art. 12a. 1. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 
1, występuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być 
zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym posiadania takich 
uprawnień, lub kierownik jednostki nadrzędnej. 

2. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych 
badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie. 

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do pro-
wadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia, o 
których mowa w art. 12 ust. 1. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 
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1) nazwę i adres jednostki; 

2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres 
poczty elektronicznej jednostki; 

3) informacje o rodzajach szkoleń prowadzonych przez jednost-
kę. 

5. Prezes Agencji udostępnia dane zgromadzone w rejestrze, o któ-
rym mowa w ust. 3, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej. 

6. Prezes Agencji powołuje i odwołuje komisję egzaminacyjną w 
składzie od 12 do 14 osób spośród specjalistów z zakresu bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Dwóch członków 
komisji egzaminacyjnej Prezes Agencji powołuje w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej, a kolejnych dwóch – 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 
Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 
pkt 4, przewodniczący komisji każdorazowo wyznacza skład eg-
zaminacyjny w liczbie od 3 do 5 osób.  

7. Członkom komisji egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie 
egzaminacyjnym przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot ponie-
sionych kosztów podróży i noclegów, według zasad określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

8. Jeżeli egzaminowanym jest żołnierz zawodowy, w pracach składu 
egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej uczestniczy członek 
powołany przez Prezesa Agencji w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej. 

9. Jeżeli egzaminowanym jest funkcjonariusz służb podległych albo 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, w pracach składu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej 
uczestniczy członek powołany przez Prezesa Agencji w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 

Art. 12b. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje stanowisk, o których mowa w art. 12 ust. 1, i szcze-
gółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania tych 
stanowisk, 

2) typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz ro-
dzaje działalności, do których nadzorowania uprawniają, i 
szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień,  

3) tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej oraz uprawnień dla osób, które mogą 
być zatrudnione na stanowiskach określonych w art. 12 ust. 
1, 

4) tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyj-
nych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i 
przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za 
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egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia człon-
ków komisji egzaminacyjnej, 

5) wymagane zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń, 
warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające 
szkolenie, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 11, oraz do rejestru, o którym mowa 
w art. 12a ust. 3 

 – mając na celu zapewnienie przestrzegania wymagań bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organi-
zacyjnej, a także zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy i umie-
jętności osób, które nabędą uprawnienia, wysokiego poziomu 
prowadzonych szkoleń oraz przeprowadzenia egzaminu w sposób 
pozwalający na efektywną weryfikację wiedzy i umiejętności o-
sób ubiegających się o nadanie uprawnień. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzą-
dzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Głównego In-
spektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radiolo-
gicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do 
celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radiote-
rapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotwo-
rowych, typy tych uprawnień, rodzaje działalności, do któ-
rych nadzorowania uprawniają, tryb pracy komisji egzamina-
cyjnej, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, sposób 
wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość 
wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, 

2) wymagany zakres szkolenia, warunki, jakie muszą spełniać 
jednostki przeprowadzające szkolenie, formy przeprowadza-
nia szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o 
którym mowa w art. 7 ust. 13 

 – mając na celu zapewnienie przestrzegania wymagań ochrony 
radiologicznej w jednostce organizacyjnej oraz zapewnienie wy-
sokiego poziomu wiedzy i umiejętności osób, które nabędą u-
prawnienia, wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń oraz 
przeprowadzenia egzaminu w sposób pozwalający na efektywną 
weryfikację wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o nada-
nie uprawnień.  

Art. 12c. 1. W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną 
z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji 
elektrowni jądrowej do wykonywania czynności, mających istot-
ne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochro-
ny radiologicznej dopuszcza się osoby, które posiadają uprawnie-
nia do wykonywania tych czynności. Przepisu art. 12 nie stosuje 
się.  

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują czynności bezpo-
średnio związane z zarządzaniem elektrownią jądrową, eksploata-
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cją elektrowni jądrowej oraz gospodarką paliwem jądrowym i od-
padami promieniotwórczymi w elektrowni jądrowej. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nadaje, w drodze decyzji 
administracyjnej, Prezes Agencji osobom, które: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym 
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

3) posiadają zaświadczenie o niewykazywaniu zaburzeń psy-
chicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, 
poz. 535, z późn. zm.5)), oraz istotnych zaburzeń funkcjono-
wania psychologicznego;  

4) posiadają wykształcenie i staż pracy niezbędny do wykony-
wania w elektrowni jądrowej czynności objętej uprawnie-
niem; 

5)  zdały egzamin z zakresu odbytego szkolenia teoretycznego i 
praktycznego, o którym mowa w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 12d ust. 8.  

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nadaje się na okres 3 lat.  

5. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, 
zwalnia się osoby, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie 
do egzaminu posiadały uprawnienia do wykonywania czynności 
objętych wnioskiem. 

6. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia corocznie kierowni-
kowi jednostki organizacyjnej orzeczenie i zaświadczenie, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. 

Art. 12d. 1. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do wykonywania czynności 
mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ją-
drowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej 
wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na 
rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej wystę-
puje kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrud-
niona osoba wykonująca te czynności, lub kierownik jednostki 
nadrzędnej. 

2. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych 
badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie, który za-
pewnia także szkolenie praktyczne. 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 

731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 
141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 
831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 
679 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 19. 
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3. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do pro-
wadzenia szkoleń teoretycznych dla osób ubiegających się o u-
prawnienia, o których mowa w art. 12c ust. 1. 

4. W rejestrze, o którym mowa w ust. 3, gromadzi się następujące 
dane: 

1) nazwę i adres jednostki; 

2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres 
poczty elektronicznej jednostki; 

3) informacje o rodzajach szkoleń prowadzonych przez jednost-
kę. 

5. Prezes Agencji udostępnia dane zgromadzone w rejestrze, o któ-
rym mowa w ust. 3, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej. 

6. Prezes Agencji powołuje i odwołuje komisję egzaminacyjną w 
składzie od 12 do 14 osób spośród specjalistów z zakresu bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Do przeprowadze-
nia egzaminu, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 5, przewodni-
czący komisji każdorazowo wyznacza skład egzaminacyjny w 
liczbie 5 osób. 

7. Członkom komisji egzaminacyjnej za uczestnictwo w składzie 
egzaminacyjnym przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot ponie-
sionych kosztów podróży i noclegów, według zasad określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz czynności, o których mowa w art. 12c ust. 2,  

2) szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji 
uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy ko-
misji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji eg-
zaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadza-
nia egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wy-
sokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji eg-
zaminacyjnej,  

3) wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych, 
warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające 
szkolenia, formy organizowania szkoleń, a także tryb uzy-
skiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3  

 – mając na celu osiągnięcie niezbędnego dla zapewnienia bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poziomu umiejęt-
ności osób wykonujących czynności mających istotne znaczenie 
dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo-
gicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji elektrowni jądrowej.  
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9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzą-
dzenia, zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, ko-
niecznych do uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w art. 
12c ust. 3 pkt 3, wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania 
psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień 
do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla za-
pewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a 
także kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do 
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubie-
gających się o nadanie uprawnień, kierując się koniecznością za-
pewnienia, że osoby, którym nadaje się uprawnienia, nie wykazu-
ją zaburzeń psychicznych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania 
psychologicznego. 

Art. 12e. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji elektrowni jądrowej zawiadamia Prezesa Agencji o 
wystąpieniu przerwy w wykonywaniu przez pracownika czynno-
ści objętych uprawnieniem, o którym mowa w art. 12c ust. 1, 
trwającej dłużej niż 6 miesięcy. 

2. W przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu czynności 
objętych uprawnieniem, o którym mowa w art. 12c ust. 1, trwają-
cej dłużej niż: 

1) 6 miesięcy – przed ponownym dopuszczeniem pracownika 
do wykonywania tych czynności kierownik jednostki organi-
zacyjnej kieruje go do odbycia szkolenia praktycznego, o 
którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 5; 

2) 12 miesięcy – przed ponownym dopuszczeniem pracownika 
do wykonywania tych czynności kierownik jednostki organi-
zacyjnej kieruje go do obycia szkolenia teoretycznego i prak-
tycznego, o których mowa w art. 12c ust. 3 pkt 5. 

Art. 12f. Prezes Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, cofa uprawnie-
nia, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz uprawnienia, o których 
mowa w art. 12c ust. 1, osobie je posiadającej w przypadku: 

1) utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności praw-
nych; 

2) utraty przez tę osobę odpowiednich warunków zdrowotnych 
lub psychicznych; 

3) stwierdzenia wykonywania obowiązków na danym stanowi-
sku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej albo czynności ob-
jętych uprawnieniem w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
jądrowemu lub ochronie radiologicznej.”; 

11) w art. 33: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz-
nej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego w warunkach 
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normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych minister właściwy do 
spraw gospodarki może udzielać dotacji celowych na wykonywanie 
działalności, o której mowa w ust. 2. 

2. Dotacja może być przeznaczona na: 

1) eksploatację badawczych reaktorów jądrowych; 

2) likwidację badawczych reaktorów jądrowych; 

3) utrzymanie i rozwój programów zapewnienia jakości związanych 
z wykorzystaniem przez jednostki naukowe i instytuty badawcze 
wiązek promieniowania jonizującego na potrzeby medyczne 
do celów innych niż diagnostyka i radioterapia; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
oraz ochrony fizycznej obiektów jądrowych i materiałów jądro-
wych w jednostkach organizacyjnych działających w Otwocku-
Świerku;  

5) sporządzanie ocen oddziaływania obiektów jądrowych, miejsc 
wydobywania rud uranu i toru oraz składowisk odpadów promie-
niotwórczych na środowisko oraz wykonywanie badań i analiz 
niezbędnych do sporządzenia tych ocen; 

6) utrzymanie wzorców promieniowania jonizującego oraz utrzyma-
nie i rozwój systemów zapewnienia jakości wzorcowania przy-
rządów dozymetrycznych; 

7) akredytację laboratoriów wykonujących działalność, o której 
mowa w art. 21 ust. 2 oraz art. 27 ust. 2; 

8) inwestycje służące wykonywaniu działalności, o której mowa 
w pkt 1–7.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Wysokość dotacji nie może być większa niż koszty poniesione w 
związku z wykonywaną działalnością, pomniejszone o dochody uzy-
skane z tej działalności i środki pochodzące z innych źródeł, a ponadto 
w przypadku działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, nie 
może przekraczać 85% kosztów wykonywanej działalności.”, 

d) w ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) jest organizacją badawczą w rozumieniu art. 30 pkt 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektó-
re rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blo-
kowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).”, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje oceny wniosku 
o udzielenie dotacji pod względem merytorycznym i finansowym, 
w tym analizy wpływu działalności będącej przedmiotem wniosku o 
udzielenie dotacji na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo-
gicznej kraju.”, 
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f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku minister właściwy 
do spraw gospodarki wzywa podmiot, który złożył wniosek, do uzupeł-
nienia go w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.”, 

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 6, minister właściwy do 
spraw gospodarki udziela dotacji i określa jej wysokość albo odmawia 
jej udzielenia, o czym zawiadamia na piśmie podmiot, który złożył 
wniosek o udzielenie dotacji.”, 

h) uchyla się ust. 11–20, 

i) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin składania wniosku 
oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, 

2) termin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw go-
spodarki podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, 
o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia 
dotacji, 

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji  

– kierując się koniecznością zapewnienia właściwego dokumento-
wania przez ubiegających się o udzielenie dotacji spełniania wa-
runków jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a także 
prawidłowego jej rozliczenia przez wykonawcę.”; 

12)  art. 34 i 35 otrzymują brzmienie:  

„Art. 34. Zabronione jest wykonywanie przez jednostkę organizacyjną dzia-
łalności związanej z narażeniem, polegającej na budowie, rozru-
chu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego w sytuacji, w 
której jednostka ta nie spełnia wymagań bezpieczeństwa jądro-
wego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej 
lub zabezpieczeń materiałów jądrowych.  

Art. 35. 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicz-
nej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych od-
powiada kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zezwo-
lenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, po-
legającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiek-
tu jądrowego. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, ustaje z dniem za-
twierdzenia przez Prezesa Agencji raportu z likwidacji obiektu 
jądrowego. 

3. Niezależnie od obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej 
w procesie budowy obiektu jądrowego obowiązek spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, 
ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych spoczy-
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wa także na innych uczestnikach procesu inwestycyjnego, odpo-
wiednio do zakresu ich zadań. 

4. W procesie lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu, eksplo-
atacji, w tym napraw i modernizacji obiektu jądrowego, a także w 
procesie jego likwidacji, należy stosować rozwiązania techniczne 
i organizacyjne, które są niezbędne do spełnienia wymagań, o 
których mowa w art. 9 ust. 1, na wszystkich etapach funkcjono-
wania obiektu jądrowego.”; 

13) po art. 35 dodaje się art. 35a i art. 35b w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organiza-
cyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegają-
cą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego pi-
semnej informacji o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi 
i na środowisko naturalne oraz o wielkości i składzie izotopowym 
uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do 
środowiska. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej 
jednostki, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, informację o stanie 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu ją-
drowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko natural-
ne oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 
promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektu jądrowego informuje niezwłocznie Prezesa 
Agencji, wojewodę, władze powiatu oraz władze gminy, na której 
terenie jest zlokalizowany obiekt jądrowy, oraz władze gmin są-
siadujących z tą gminą o zdarzeniach w obiekcie jądrowym mo-
gących spowodować lub powodujących powstanie zagrożenia. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej 
jednostki organizacyjnej oraz przekazuje Prezesowi Agencji in-
formację o zaistniałych w okresie poprzednich 12 miesięcy zda-
rzeniach w obiekcie jądrowym powodujących powstanie zagroże-
nia.  

5. Prezes Agencji udostępnia na zasadach określonych w przepisach 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko: 

1) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony ra-
diologicznej obiektów jądrowych, ich wpływie na zdrowie 
ludzi i środowisko naturalne; 
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2) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień sub-
stancji promieniotwórczych z obiektów jądrowych do środo-
wiska;  

3) informacje o zdarzeniach w obiekcie jądrowym powodują-
cych powstanie zagrożenia;  

4) informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących obiektów 
jądrowych; 

5) coroczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiek-
tów jądrowych.  

6. Informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materia-
łów jądrowych oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji nie podlegają udostępnieniu. 

Art. 35b. 1. Obiekt jądrowy lokalizuje się na terenie, który umożliwia zapew-
nienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i o-
chrony fizycznej podczas rozruchu, eksploatacji i likwidacji tego 
obiektu, a także przeprowadzenie sprawnego postępowania awa-
ryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

 2. Przed wyborem lokalizacji obiektu jądrowego inwestor przepro-
wadza badania i pomiary terenu, a na ich podstawie ocenę terenu 
przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego. Ocena ta do-
tyczy: 

1) warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-
inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i mete-
orologicznych; 

2) zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności czło-
wieka;  

3) zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przy-
rody; 

4) gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania terenu; 

5) możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w 
sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

3. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację 
obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i 
przedstawia go Prezesowi Agencji. Raport lokalizacyjny podlega 
ocenie Prezesa Agencji w toku postępowania o wydanie zezwole-
nia na budowę obiektu jądrowego. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokali-
zację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające możliwość u-
znania terenu za spełniający wymogi, o których mowa w ust. 1, a 
także wymagania dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu 
jądrowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpie-
czeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej 
podczas rozruchu, eksploatacji i likwidacji tego obiektu oraz 
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możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjne-
go w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także bio-
rąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Ato-
mowej wydane w tym zakresie.”; 

14) po art. 36 dodaje się art. 36a–art. 36k w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na bu-
dowę inwestor obiektu jądrowego może wystąpić do Prezesa A-
gencji z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej 
planowanej lokalizacji obiektu jądrowego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie inwestora, jego siedzibę i adres; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym; 

3) określenie rodzaju obiektu jądrowego, którego dotyczy wnio-
sek; 

4) określenie granic terenu, na którym ma być zlokalizowany 
obiekt jądrowy. 

3. Do wniosku inwestor dołącza raport lokalizacyjny. 

4. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  

5. Za wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokali-
zacji elektrowni jądrowej inwestor wnosi opłatę w wysokości 
198 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata 
ta stanowi dochód budżetu państwa.  

Art. 36b. W projekcie i procesie budowy obiektu jądrowego nie stosuje się 
rozwiązań i technologii, które nie zostały sprawdzone w praktyce 
w obiektach jądrowych lub za pomocą prób, badań oraz analiz. 

Art. 36c. 1. Projekt obiektu jądrowego: 

1) uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądro-
wego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej podczas 
budowy, rozruchu, eksploatacji, w tym napraw i moderniza-
cji, a także likwidacji tego obiektu oraz możliwość przepro-
wadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego; 

2) uwzględnia sekwencję poziomów bezpieczeństwa zapewnia-
jących zapobieganie powstawaniu odchyleń od warunków 
normalnej eksploatacji, przewidywanych zdarzeń eksploata-
cyjnych, awarii przewidzianych w założeniach projektowych 
i wykraczających poza te założenia ciężkich awarii, a jeżeli 
nie uda się zapobiec tym odchyleniom, zdarzeniom 
czy awariom – kontrolowanie ich oraz minimalizację radio-
logicznych skutków awarii; 

3) zawiera rozwiązania, które umożliwiają pewną, stabilną, ła-
twą i bezpieczną w zarządzaniu eksploatację obiektu jądro-
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wego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników związa-
nych ze współdziałaniem człowieka i eksploatowanych sys-
temów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia, w tym 
urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z 
późn. zm.6)). 

2. W przypadku awarii ze stopieniem rdzenia reaktora projekt obiek-
tu jądrowego zawiera rozwiązania, które, z maksymalnym praw-
dopodobieństwem, zapobiegają: 

1) sekwencjom zdarzeń prowadzącym do wczesnych uwolnień 
substancji promieniotwórczych, rozumianym jako sytuacje, 
w których są wymagane działania interwencyjne poza tere-
nem obiektu jądrowego, w przypadku braku czasu na ich 
przeprowadzenie; 

2) sekwencjom zdarzeń prowadzącym do dużych uwolnień sub-
stancji promieniotwórczych, rozumianym jako sytuacje, w 
których są wymagane nieograniczone w przestrzeni lub cza-
sie działania chroniące społeczeństwo. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma 
uwzględniać projekt obiektu jądrowego, dla różnych rodzajów 
obiektów jądrowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fi-
zycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych podczas rozruchu, 
eksploatacji i likwidacji obiektu jądrowego oraz możliwość prze-
prowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę 
wydane w tym zakresie zalecenia Międzynarodowej Agencji E-
nergii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich 
Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych.  

4. Systemy teleinformatyczne będące elementami teleinformatycznej 
infrastruktury krytycznej przeznaczonej do nadzoru przebiegu 
procesu technologicznego lub produkcyjnego w obiektach jądro-
wych projektuje się, buduje i eksploatuje w sposób odpowiadają-
cy wymogom bezpieczeństwa teleinformatycznego, określonych 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych dla systemów i 
sieci teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji 
niejawnych o klauzuli „tajne”. Podmiotem właściwym w sprawie 
akredytacji tych systemów i sieci jest Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

Art. 36d. 1. Inwestor przed wystąpieniem do Prezesa Agencji z wnioskiem o 
wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przeprowadza 
analizy bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, z 
uwzględnieniem czynnika technicznego i środowiskowego, i pod-

                                                 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, 

poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr …, poz …. 
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poddaje je weryfikacji, w której nie mogą uczestniczyć podmioty 
biorące udział w opracowaniu projektu obiektu jądrowego. 

2. Na podstawie wyników analiz bezpieczeństwa inwestor opraco-
wuje wstępny raport bezpieczeństwa, który przedstawia Prezeso-
wi Agencji wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i spo-
sób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, a także zakres 
wstępnego raportu bezpieczeństwa, mając na uwadze, aby zakres 
tych analiz był odpowiedni do uzyskania informacji odnośnie do 
wpływu projektowanego obiektu jądrowego na stan bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także biorąc pod 
uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych wydane w tym zakresie. 

Art. 36e. Obiekt jądrowy jest budowany w sposób zapewniający bezpieczeń-
stwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ludno-
ści, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Prezesa Agencji oraz 
zgodnie z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania. 

Art. 36f. 1. Wokół obiektu jądrowego tworzy się obszar ograniczonego użyt-
kowania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z późn. zm.7)).  

2. Obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego 
obejmuje teren, na zewnątrz którego: 

1) w stanach eksploatacyjnych obiektu jądrowego obejmujących 
normalną eksploatację oraz przewidywane zdarzenia eksplo-
atacyjne roczna dawka skuteczna (efektywna) od wszystkich 
dróg narażenia nie przekroczy 0,3 milisiwerta (mSv); 

2) w razie awarii bez stopienia rdzenia roczna dawka skuteczna 
(efektywna) od wszystkich dróg narażenia nie przekroczy 10 
milisiwertów (mSv). 

3. Przy szacowaniu dawki skutecznej (efektywnej), o której mowa w 
ust. 2, uwzględnia się dane i informacje dotyczące: 

1) parametrów obiektu jądrowego, w tym jego konstrukcji i sto-
sowanych środków bezpieczeństwa, przewidywanych warto-
ści uwolnień substancji promieniotwórczych do otoczenia w 
warunkach normalnej eksploatacji, w czasie przewidywanych 
zdarzeń eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych oraz 
rodzaju materiałów jądrowych znajdujących się w obiekcie 
jądrowym; 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 

708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i 
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 
119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 
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2) lokalizacji obiektu jądrowego, w tym warunków środowiska 
przyrodniczego istniejącego w rejonie obiektu jądrowego, w 
szczególności: ukształtowania terenu, budowy geologicznej, 
warunków klimatycznych, z uwzględnieniem najbardziej 
niekorzystnych warunków meteorologicznych, hydrologicz-
nych, zagospodarowania gruntów oraz powierzchniowych 
wód płynących i stojących w rejonie obiektu jądrowego; 

3) procedur eksploatacji obiektu jądrowego w warunkach nor-
malnych; 

4) rozkładów dawek promieniowania jonizującego dla różnych 
odległości od obiektu jądrowego, odpowiadających przewi-
dzianym w projekcie obiektu jądrowego stanom eksploata-
cyjnym i awaryjnym; 

5) innych czynników mogących mieć wpływ na ocenę zagroże-
nia radiacyjnego na obszarze ograniczonego użytkowania. 

4. Określenie granic obszaru ograniczonego użytkowania wymaga 
pozytywnej opinii Prezesa Agencji. 

Art. 36g. 1. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania tech-
niczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu, o 
których mowa w art. 135 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska, mogą dotyczyć w szczególności 
wznoszenia budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania 
zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także wy-
konywania działalności gospodarczej niezwiązanej z działalno-
ścią obiektu jądrowego, mogącej niekorzystnie oddziaływać na 
obiekt jądrowy. 

2. Określenie ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań 
technicznych dotyczących budynków i sposobu korzystania z te-
renu, w tym ocena oddziaływania wykonywanej działalności go-
spodarczej na obiekt jądrowy, wymaga pozytywnej opinii Prezesa 
Agencji. 

Art. 36h. W przypadku zmiany danych lub informacji uwzględnianych 
przy szacowaniu dawki skutecznej (efektywnej) granice obszaru 
ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego określa się 
ponownie. 

Art. 36i. W sytuacji zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutków może 
przekroczyć granice terenu obiektu jądrowego, zabrania się wkra-
czania na obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu ją-
drowego osób niebiorących udziału w działaniach mających na 
celu likwidację zagrożenia lub usunięcie skutków zdarzenia ra-
diacyjnego.  

Art. 36j. 1. Dla każdego systemu oraz elementu konstrukcji i wyposażenia o-
biektu jądrowego, mającego istotne znaczenie ze względu na 
bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, w tym dla 
oprogramowania sterowania i kontroli, określa się klasę bezpie-
czeństwa – w zależności od stopnia, w jakim te systemy oraz 
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elementy wpływają na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radio-
logiczną obiektu jądrowego. 

2. Przy określaniu klasy bezpieczeństwa uwzględnia się: 

1) funkcję bezpieczeństwa zapewnianą lub częściowo realizo-
waną przez klasyfikowany system lub element konstrukcji 
lub wyposażenia obiektu jądrowego; 

2) bezpośredni wpływ na ciągłość realizacji funkcji bezpieczeń-
stwa w przypadku uszkodzenia klasyfikowanego systemu lub 
elementu konstrukcji lub wyposażenia w trakcie normalnej 
eksploatacji obiektu jądrowego, a także w czasie awarii; 

3) możliwe wystąpienie w wyniku uszkodzenia klasyfikowane-
go systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia postu-
lowanego zdarzenia inicjującego mogącego doprowadzić do 
zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego; 

4) prawdopodobieństwo, że klasyfikowany system lub element 
konstrukcji lub wyposażenia będą niezbędne dla wykonania 
wymaganej funkcji bezpieczeństwa. 

3. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji bezpieczeństwa, o której 
mowa w ust. 1, przedstawia się do zatwierdzenia Prezesowi 
Agencji wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 
obiektu jądrowego. Dokumentacja ta zawiera w szczególności: 

1) wykaz systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia, 
składających się na obiekt jądrowy; 

2) przyporządkowanie systemów i elementów konstrukcji oraz 
wyposażenia obiektu jądrowego do poszczególnych klas 
bezpieczeństwa; 

3) dokumentację techniczną przedstawiającą fizyczne położenie 
systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia w ob-
rębie obiektu jądrowego. 

Art. 36k. 1. Jednostka organizacyjna wykonująca działalność związaną z nara-
żeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwi-
dacji obiektu jądrowego posiada zintegrowany system zarządza-
nia. 

2. Zintegrowany system zarządzania obejmuje: 

1)  politykę jakości; 

2)  program zapewnienia jakości; 

3) opis systemu zarządzania; 

4) opis struktury organizacyjnej; 

5) opis odpowiedzialności, obowiązków, uprawnień i wzajem-
nych oddziaływań w dziedzinach zarządzania, realizacji i o-
cen; 

6) opis wzajemnych oddziaływań z podmiotami zewnętrznymi; 
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7) opis procesów zachodzących w jednostce organizacyjnej 
wraz z informacjami pomocniczymi wyjaśniającymi, w jaki 
sposób dokonuje się przygotowania, przeglądu, wykonania, 
dokumentowania, oceny i ulepszania działalności; 

8) przyjętą klasyfikację bezpieczeństwa systemów oraz elemen-
tów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego; 

9) wstępny raport bezpieczeństwa lub raport bezpieczeństwa o-
biektu. 

3. Dokumentację opisującą zintegrowany system zarządzania przed-
kłada się do zatwierdzenia Prezesowi Agencji wraz z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z 
narażeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektu jądrowego. 

4. Wykonawcy oraz dostawcy systemów oraz elementów konstruk-
cji i wyposażenia obiektu jądrowego, a także wykonawcy prac 
wykonywanych przy budowie i wyposażeniu obiektu jądrowego, 
posiadają wdrożone odpowiednie systemy jakości prowadzonych 
prac.”; 

15) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Organy dozoru jądrowego oraz w zakresie swoich kompetencji in-
ne organy, o których mowa w art. 66 ust. 3, mogą kontrolować 
wykonawców i dostawców systemów oraz elementów konstrukcji 
i wyposażenia obiektu jądrowego, a także wykonawców prac 
prowadzonych przy budowie, wyposażeniu, rozruchu, eksploata-
cji i likwidacji obiektu jądrowego w zakresie systemów, elemen-
tów i prac istotnych ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i 
ochronę radiologiczną oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzeń, 
o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzaniu wybra-
nych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiek-
tu jądrowego, gotowych oraz będących w trakcie wytwarzania, a 
także na sprawdzeniu prac w obiekcie jądrowym w trakcie ich 
wykonywania. 

3. W umowach z wykonawcami i dostawcami, o których mowa w 
ust. 1, zapewnia się możliwość wykonywania przez organy dozo-
ru jądrowego czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2. 

4. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, organy dozoru jądrowe-
go mogą występować z wnioskiem o wydanie opinii do właści-
wych organów administracji publicznej, w szczególności Urzędu 
Dozoru Technicznego, oraz, jeżeli jest to podyktowane koniecz-
nością dokonywania ocen wymagających określonej specjali-
stycznej wiedzy z różnych dziedzin związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa jądrowego: 

1) laboratoriów i organizacji eksperckich autoryzowanych przez 
Prezesa Agencji – w przypadku kontroli wykonawców i do-
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stawców systemów oraz elementów konstrukcji i wyposaże-
nia elektrowni jądrowej, a także wykonawców prac prowa-
dzonych przy budowie, wyposażeniu i likwidacji takiej elek-
trowni; 

2) biegłych, ekspertów i laboratoriów – w przypadku kontroli 
wykonawców i dostawców systemów oraz elementów kon-
strukcji i wyposażenia innych obiektów jądrowych, a także 
wykonawców prac prowadzonych przy budowie, wyposaże-
niu i likwidacji takich obiektów. 

5. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w 
ust. 1, że określony system lub element konstrukcji lub wyposa-
żenia obiektu jądrowego może mieć negatywny wpływ na stan 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu ją-
drowego, Prezes Agencji zakazuje jednostce organizacyjnej wy-
konującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na bu-
dowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, 
zastosowania tego systemu lub elementu w obiekcie jądrowym. 

6. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w 
ust. 1, że określone prace w obiekcie jądrowym są prowadzone w 
sposób mogący mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, Prezes 
Agencji nakazuje jednostce organizacyjnej wykonującej działal-
ność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego wstrzymanie tych 
prac.”; 

16) po art. 37 dodaje się art. 37a–art. 37e w brzmieniu: 

„Art. 37a. 1. Obiekt jądrowy uruchamia się i eksploatuje w sposób zapewnia-
jący bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pra-
cowników i ludności, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez 
Prezesa Agencji oraz wdrożonym w jednostce organizacyjnej zin-
tegrowanym systemem zarządzania. 

2. Rozruch obiektu jądrowego przeprowadza się zgodnie z zatwier-
dzonym przez Prezesa Agencji na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej programem rozruchu obiektu jądrowego, który 
obejmuje wykaz testów rozruchowych systemów oraz elementów 
konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego oraz procedury 
ich wykonywania, w tym: 

1) testy przedeksploatacyjne, w tym wymagane przepisami o 
dozorze technicznym; 

2) testy załadunku paliwa i podkrytyczności; 

3) początkowe testy krytyczności i pracy na niskiej mocy; 

4) testy mocy. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia na bieżąco Pre-
zesowi Agencji wyniki testów rozruchowych obiektu jądrowego. 

4. Rozruch obiektu jądrowego dokumentuje się w dokumentacji roz-
ruchowej obiektu jądrowego. 
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Art. 37b. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję o wstrzymaniu rozruchu obiektu 
jądrowego, w przypadku gdy wyniki testów rozruchowych obiek-
tu jądrowego wskazują na możliwość powstania zagrożenia bez-
pieczeństwa jądrowego lub możliwość, że obiekt jądrowy nie bę-
dzie spełniał wymagań bezpieczeństwa jądrowego. 

2. Prezes Agencji zatwierdza raport z rozruchu obiektu jądrowego 
przedstawiający wyniki rozruchu. Raport składa się w terminie 
określonym w zezwoleniu na rozruch obiektu jądrowego. 

3. Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Ją-
drowego i Ochrony Radiologicznej z wnioskiem o wydanie opinii 
dotyczącej raportu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiolo-
gicznej wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie miesią-
ca od dnia otrzymania wniosku. 

Art. 37c. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu ją-
drowego: 

1) prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu jądrowego, w 
której dokumentuje na bieżąco eksploatację obiektu jądrowe-
go; 

2) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapew-
niające gromadzenie i analizowanie na bieżąco parametrów 
pracy obiektu jądrowego istotnych dla bezpieczeństwa ją-
drowego i ochrony radiologicznej oraz uwzględnianie do-
świadczeń eksploatacyjnych; 

3) na bieżąco przekazuje Prezesowi Agencji informacje o para-
metrach pracy obiektu jądrowego istotnych dla bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 

4) na bieżąco przekazuje Prezesowi Urzędu Dozoru Technicz-
nego informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mo-
wa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 
5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicz-
nym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni ją-
drowej. 

2. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego informuje Prezesa Agencji o 
niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o do-
zorze technicznym eksploatowaniu urządzeń, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 
tej ustawy.  

3. Prezes Agencji może wydać nakaz zmniejszenia mocy lub wyłą-
czenia obiektu jądrowego z eksploatacji, jeżeli z jego oceny lub z 
otrzymanej od Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego informacji, 
o której mowa w ust. 2, dotyczącej niezgodnego z przepisami 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym eksplo-
atowania urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 tej ustawy, wynika, że dalsza 
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eksploatacja tego obiektu zagraża bezpieczeństwu jądrowemu lub 
ochronie radiologicznej. 

4. Ponowne zwiększenie mocy lub uruchomienie obiektu jądrowego 
wymaga pisemnej zgody Prezesa Agencji, wydawanej po stwier-
dzeniu, iż dalsza eksploatacja tego obiektu nie zagraża bezpie-
czeństwu jądrowemu i ochronie radiologicznej.  

5. Włączenie obiektu jądrowego do eksploatacji po okresie wyłą-
czenia dłuższym niż 12 miesięcy następuje na podstawie zezwo-
lenia Prezesa Agencji na eksploatację obiektu jądrowego, wyda-
nego po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego w zakresie bezpieczeństwa technicznego urządzeń, 
o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni 
jądrowej. 

Art. 37d. 1. Modernizacja systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia 
obiektu jądrowego mającego istotne znaczenie ze względu na 
bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, a także każde 
uruchomienie reaktora po przerwie na załadunek paliwa jądrowe-
go lub na modernizację systemu lub elementu konstrukcji lub 
wyposażenia obiektu jądrowego, wymaga pisemnej zgody Preze-
sa Agencji.  

2. Naprawa i modernizacja urządzeń, o których mowa w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych w e-
lektrowni jądrowej wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru 
Technicznego. 

Art. 37e. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu ją-
drowego przeprowadza ocenę okresową bezpieczeństwa jądrowe-
go tego obiektu, zwaną dalej „oceną okresową bezpieczeństwa”, 
pod względem zgodności z zezwoleniem, przepisami prawa 
i normami krajowymi i międzynarodowymi, dotyczącymi stan-
dardów bezpieczeństwa jądrowego oraz bezpiecznego funkcjo-
nowania urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych ze starzeniem się urządzeń, systemów oraz 
elementów konstrukcji i wyposażenia wchodzących w skład 
obiektu jądrowego. W ocenie okresowej bezpieczeństwa wskazu-
je się także zmiany wprowadzone w obiekcie jądrowym od po-
przedniej oceny okresowej bezpieczeństwa lub od rozruchu 
obiektu. 

2. Ocena okresowa bezpieczeństwa jest przeprowadzana z często-
tliwością określoną w zezwoleniu na eksploatację obiektu 
jądrowego, jednak nie rzadziej niż co 10 lat. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na eksploatacji obiektu ją-
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drowego sporządza szczegółowy plan oceny okresowej bezpie-
czeństwa, który przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Agencji. 

4. W przypadku elektrowni jądrowych przed zatwierdzeniem szcze-
gółowego planu oceny okresowej bezpieczeństwa Prezes Agencji 
zasięga opinii Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie 
dotyczącym bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, o których 
mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicz-
nym. 

5. Na podstawie oceny okresowej bezpieczeństwa kierownik jed-
nostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z nara-
żeniem, polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego sporządza 
raport z oceny okresowej bezpieczeństwa i w terminie określo-
nym w zezwoleniu na eksploatację obiektu jądrowego przedsta-
wia go Prezesowi Agencji do zatwierdzenia. 

6. Prezes Agencji występuje do Rady do spraw Bezpieczeństwa Ją-
drowego i Ochrony Radiologicznej z wnioskiem o wydanie opinii 
dotyczącej raportu, o którym mowa w ust. 5. 

7. Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiolo-
gicznej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 6, w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.  

8. Prezes Agencji wydaje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia ra-
portu, o którym mowa w ust. 5, w terminie 6 miesięcy od dnia je-
go otrzymania. 

9. W przypadku odmowy zatwierdzenia raportu, o którym mowa w 
ust. 5, dalsza eksploatacja obiektu jądrowego jest zabroniona od 
dnia wydania decyzji w tej sprawie. 

10. Zakaz, o którym mowa w ust. 9, przestaje obowiązywać od dnia 
wydania przez Prezesa Agencji decyzji o zatwierdzeniu raportu z 
oceny okresowej bezpieczeństwa. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres oceny 
okresowej bezpieczeństwa oraz zakres raportu z tej oceny dla 
różnych rodzajów obiektów jądrowych, biorąc pod uwagę ko-
nieczność zapewnienia kompleksowej i wiarygodnej informacji o 
funkcjonowaniu systemów oraz elementów konstrukcji i wyposa-
żenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapew-
nienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz 
kierując się wydanymi w tym zakresie zaleceniami Międzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej i Stowarzyszenia Zachodnioeu-
ropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych.”; 

17) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania do-
tyczące rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, w tym w 
szczególności wymagania dotyczące: 

1) limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego, 
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2) postępowania z paliwem jądrowym, w tym jego załadunku 
do obiektu jądrowego, 

3) obowiązkowych testów rozruchowych systemów oraz ele-
mentów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, 

4) zawartości dokumentacji rozruchowej obiektu jądrowego 
oraz raportu z rozruchu obiektu jądrowego, 

5) zawartości dokumentacji eksploatacyjnej obiektu jądrowego 

 – mając na celu konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądro-
wego i ochrony radiologicznej oraz biorąc pod uwagę wydane w 
tym zakresie zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Ato-
mowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów 
Nadzoru Instalacji Jądrowych.”; 

18) po art. 38 dodaje się art. 38a–art. 38g w brzmieniu: 

„Art. 38a. Obiekt jądrowy likwiduje się w sposób zapewniający bezpieczeń-
stwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ludno-
ści, zgodnie z zezwoleniem Prezesa Agencji oraz wdrożonym w 
jednostce organizacyjnej zintegrowanym systemem zarządzania. 

Art. 38b. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przed wystąpieniem z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia na budowę, rozruch lub eksploatację 
obiektu jądrowego opracowuje program likwidacji obiektu ją-
drowego i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Agencji 
wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 

2. W toku eksploatacji obiektu jądrowego program, o którym mowa 
w ust. 1, podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na pięć lat, a w 
przypadku nieuwzględnionego w tym programie zakończenia 
eksploatacji obiektu jądrowego – niezwłocznie po zakończeniu 
jego eksploatacji. Zaktualizowany program likwidacji obiektu ją-
drowego przedstawia się do zatwierdzenia Prezesowi Agencji 
wraz z prognozą kosztów likwidacji obiektu jądrowego. 

Art. 38c. 1. Z zakończenia likwidacji obiektu jądrowego kierownik jednostki 
organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, 
polegającą na likwidacji obiektu jądrowego sporządza raport z li-
kwidacji obiektu jądrowego, który przedstawia Prezesowi Agen-
cji do zatwierdzenia w terminie określonym w zezwoleniu na li-
kwidację obiektu jądrowego. 

2. Za dzień zakończenia likwidacji obiektu jądrowego uznaje się 
dzień zatwierdzenia przez Prezesa Agencji raportu z jego likwi-
dacji. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu li-
kwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, a także zawar-
tość raportu z likwidacji obiektu jądrowego, biorąc pod uwagę za-
lecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o-
raz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru 
Instalacji Jądrowych wydane w tym zakresie.  
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Art. 38d. 1. Na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem końcowego 
postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami pro-
mieniotwórczymi oraz kosztów likwidacji elektrowni jądrowej 
jednostka organizacyjna, która otrzymała zezwolenie na eksplo-
atację elektrowni jądrowej, raz na kwartał dokonuje wpłaty 
na wyodrębniony rachunek bankowy, zwany dalej „funduszem li-
kwidacyjnym”. Środki te mogą być lokowane na lokatach termi-
nowych lub przeznaczone na zakup obligacji długoterminowych 
emitowanych przez ministra właściwego do spraw finansów pu-
blicznych. 

2. Wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, ustala się jako procent 
ceny sprzedaży każdej wyprodukowanej w elektrowni jądrowej 
megawatogodziny energii elektrycznej. 

3. Wpłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie do 15 
dnia miesiąca następującego po kwartale, którego opłata dotyczy. 
Wpłata dotyczy okresu od pierwszego dnia kwartału następujące-
go po kwartale, w którym jednostka ta wyprodukowała pierwszą 
megawatogodzinę energii w danej elektrowni jądrowej, do dnia  
rozpoczęcia likwidacji tej elektrowni. 

4. Środki zgromadzone na funduszu likwidacyjnym przeznacza się 
na pokrycie kosztów końcowego postępowania z odpadami pro-
mieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, pochodzą-
cymi z elektrowni jądrowej, oraz na pokrycie kosztów likwidacji 
tej elektrowni.  

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, która otrzymała zezwolenie 
na eksploatację lub likwidację elektrowni jądrowej, dokonuje 
wypłaty środków z funduszu likwidacyjnego po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Prezesa Agencji. 

6. Kierownik jednostki, która otrzymała zezwolenie na eksploatację 
lub likwidację elektrowni jądrowej, w terminie do 20 dnia mie-
siąca następującego po kwartale, którego dotyczy opłata, przed-
stawia Prezesowi Agencji kwartalne sprawozdanie o wysokości 
wpłat dokonanych na fundusz likwidacyjny oraz o ilości wypro-
dukowanych w tym kwartale megawatogodzin energii elektrycz-
nej. 

7. W przypadku opóźnienia w dokonaniu wpłaty, o której mowa w 
ust. 1, trwającego co najmniej 18 miesięcy Prezes Agencji może 
wydać nakaz zawieszenia eksploatacji elektrowni jądrowej. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalo-
nym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na 
pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej 
przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie 
na eksploatację elektrowni jądrowej, biorąc pod uwagę przewi-
dywany okres eksploatacji elektrowni jądrowej, ilość wyprodu-
kowanych przez nią odpadów promieniotwórczych, w tym wypa-
lonego paliwa jądrowego, koszt końcowego postępowania z tymi 
odpadami, a także koszt likwidacji elektrowni jądrowej. 
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9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwartal-
nego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz li-
kwidacyjny, kierując się koniecznością zapewnienia rzetelnej in-
formacji o wysokości należnej i dokonanej wpłaty na fundusz li-
kwidacyjny. 

Art. 38e. W postępowaniach, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6, art. 37b, 
art. 37c ust. 3 i 4, art. 37d, art. 37e ust. 8, art. 38b ust. 2, art. 38c 
ust. 1 i art. 38d ust. 7, przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 
r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.8)) nie stosuje się. 

Art. 38f. Do wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy niniejszego roz-
działu i rozdziału 2, z wyjątkiem art. 5 ust. 5a–5d.  

Art. 38g. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 2, może zostać wydane jednostce organizacyj-
nej, która: 

1) spełnia wymagania bezpieczeństwa jądrowego, ochrony ra-
diologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materia-
łów jądrowych; 

2) posiada środki finansowe niezbędne do zapewnienia: 

a) bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, 
ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądro-
wych na poszczególnych etapach działalności obiektu 
jądrowego, do zakończenia jego likwidacji, 

b) w przypadku zezwolenia na budowę obiektu jądrowego 
– ukończenia budowy obiektu jądrowego; 

3) zatrudnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do 
wykonywania działalności objętej wnioskiem. 

2. W celu wykazania posiadania niezbędnych środków finansowych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, jednostka organizacyjna dołącza 
do wniosku: 

1) dokumenty potwierdzające ich posiadanie, a w szczególności 
wyciąg z rachunku bankowego, na którym zgromadzono te 
środki, gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową; 

2) raport zawierający symulację dotyczącą niezbędnych potrzeb 
finansowych, wynikających z tego obowiązku.”; 

19) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. 1. Prezes Agencji rozpatruje wniosek o wydanie zezwolenia 
na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegają-

                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 
181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 
2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 
6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173. 
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cej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni 
jądrowej po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi – w przypadku wniosku o 
wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z 
narażeniem, polegającej na: 

1)  budowie elektrowni jądrowej – 5 000 000 zł; 

2)  rozruchu elektrowni jądrowej – 1 900 000 zł; 

3)  eksploatacji elektrowni jądrowej – 1 900 000 zł; 

4)  likwidacji elektrowni jądrowej – 2 000 000 zł. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i 
jest wnoszona na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki.”; 

20) po art. 39 dodaje się art. 39a–art. 39k w brzmieniu: 

„Art. 39a. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie zezwolenia: 

1) na budowę obiektu jądrowego – w terminie 24 miesięcy, 

2) na rozruch obiektu jądrowego – w terminie 9 miesięcy, 

3) na eksploatację obiektu jądrowego – w terminie 6 miesięcy, 

4) na likwidację obiektu jądrowego – w terminie 9 miesięcy 

– od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 

Art. 39b. 1. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia inwestor może 
zwrócić się do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie ogólnej 
opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-
technicznych w przyszłej działalności oraz projektów dokumen-
tów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwole-
nia. 

2. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 
6 miesięcy, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – w 
terminie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Art. 39c. Do postępowania o wydanie zezwolenia nie stosuje się przepisu 
art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego. 

Art. 39d. 1. Po wpłynięciu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie 
obiektu jądrowego Prezes Agencji niezwłocznie ogłasza w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa 
Agencji treść wniosku o wydanie zezwolenia wraz ze skróconym 
raportem bezpieczeństwa oraz informację o: 

1) wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 
budowę obiektu jądrowego; 

2) możliwości składania uwag i wniosków; 

3) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując 
jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; 
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4) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w przypadku, 
o którym mowa w ust. 3. 

2. Uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można wnosić: 

1) pisemnie; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 
późn. zm.9)). 

3. Rozprawa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jest otwarta 
dla społeczeństwa. 

4. Prezes Agencji w uzasadnieniu decyzji podaje informacje o udzia-
le społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zo-
stały uwzględnione uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 
2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji ogłasza w 
prasie obejmującej swoim zasięgiem gminę, w której granicach 
znajduje się teren objęty wnioskiem o wydanie zezwolenia, oraz 
gminy sąsiadujące z tą gminą. 

Art. 39e. 1. W toku oceny wniosku o wydanie zezwolenia Prezes Agencji mo-
że: 

1) przeprowadzać kontrole w miejscu, w którym jest lub ma być 
wykonywana działalność objęta wnioskiem; 

2) korzystać z pomocy: 

a) laboratoriów i organizacji eksperckich autoryzowanych 
przez Prezesa Agencji – w przypadku elektrowni jądro-
wej, 

b) biegłych, ekspertów i laboratoriów – w przypadku in-
nych obiektów jądrowych; 

3) żądać wykonania badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia, 
czy są spełnione warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochro-
ny radiologicznej. 

2. Koszty uzasadnionych czynności dokonywanych w toku oceny 
wniosku o wydanie zezwolenia przez laboratoria i organizacje 
eksperckie oraz biegłych, ekspertów i laboratoria, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, oraz wykonania badań lub ekspertyz, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, ponosi jednostka organizacyjna występująca 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 

124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. 
Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228. 
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postępowania w 
przedmiocie wydania wyprzedzającej opinii dotyczącej planowa-
nej lokalizacji obiektu jądrowego, o której mowa w art. 36a, oraz 
do postępowania w przedmiocie ogólnej opinii dotyczącej plano-
wanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej dzia-
łalności, o której mowa w art. 39b. 

Art. 39f. 1. Przed wydaniem zezwolenia Prezes Agencji występuje do Rady do 
spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej z 
wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej projektu tego zezwolenia, 
przedkładając jednocześnie wniosek o wydanie zezwolenia wraz 
z załączonymi dokumentami. 

2. Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiolo-
gicznej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 2 
miesięcy od dnia otrzymania projektu zezwolenia. 

3. W terminie miesiąca od dnia otrzymania opinii Rady do spraw 
Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Prezes A-
gencji przedstawia wnioskodawcy projekt zezwolenia.  

4. W terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu zezwolenia 
wnioskodawca może przedstawić Prezesowi Agencji swoje uwagi 
do tego projektu. 

Art. 39g. W zezwoleniu określa się warunki wykonywania działalności obję-
tej tym zezwoleniem, w szczególności w zakresie: 

1) wymogów projektowych; 

2) obowiązków jednostki organizacyjnej w zakresie bezpieczeń-
stwa obiektu jądrowego, urządzeń, pracowników, społeczeń-
stwa i środowiska, w tym ochrony przed promieniowaniem; 

3) konserwacji obiektu jądrowego; 

4) modernizacji obiektu jądrowego; 

5) planowania i procedur awaryjnych; 

6) zarządzania obiektem jądrowym; 

7) limitów i warunków eksploatacyjnych; 

8) uprawnień pracowników obiektu jądrowego; 

9) zgłaszania organom dozoru jądrowego przewidywanych zda-
rzeń eksploatacyjnych i warunków awaryjnych w obiekcie 
jądrowym; 

10)  prac i czynności w obiekcie jądrowym, których wykonywa-
nie wymaga obecności inspektora dozoru jądrowego. 

Art. 39h. 1. W przypadku stwierdzenia – w szczególności w wyniku oceny ra-
portów z ocen okresowych – że jest to niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fi-
zycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych, Prezes Agencji 
może dokonać zmiany warunków wykonywania działalności ob-
jętej zezwoleniem. 

2. Przepisy art. 39e i art. 39f stosuje się odpowiednio. 
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Art. 39i. 1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budo-
wę obiektu jądrowego wnioskodawca jest obowiązany uzyskać: 

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z 
późn. zm.10)); 

2) opinię Komisji Europejskiej, wydaną na podstawie art. 43 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii A-
tomowej (Euratom). 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy 
organ zasięga opinii Prezesa Agencji, przesyłając mu projekt de-
cyzji oraz wniosek o wydanie decyzji wraz z załączonymi doku-
mentami.  

Art. 39j. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozruch 
obiektu jądrowego wnioskodawca uzyskuje opinię Komisji Euro-
pejskiej, wydaną na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 

Art. 39k. Wydanie zezwolenia na budowę albo likwidację obiektu jądrowego 
jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, użytkowanie i 
rozbiórkę tego obiektu, wydawanego na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159).”; 

21)  po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:  

„Rozdział 4a  

Informacja społeczna w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

Art. 39l. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) obiekcie energetyki jądrowej – należy przez to rozumieć 
elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki 
jądrowej: 

a) zakład wzbogacania izotopowego, 

b) zakład wytwarzania paliwa jądrowego, 

c) zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, 

d) przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, 

e) obiekt do przechowywania odpadów promieniotwór-
czych będący obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 
pkt 17; 

2) społeczności lokalnej – należy przez to rozumieć mieszkań-
ców: 

                                                 
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 

42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 
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a) gminy lub gmin, na których terenie zrealizowana została 
lub realizowana będzie inwestycja w zakresie budowy 
obiektu energetyki jądrowej, 

b) gmin, których granice znajdują się w odległości nie 
większej niż 15 km od granic nieruchomości, na której 
zrealizowana została lub realizowana będzie inwestycja, 
o której mowa w lit. a. 

Art. 39m. 1. Inwestor obiektu energetyki jądrowej, nie później niż z dniem 
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na budowę obiektu ją-
drowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, tworzy Lokalne 
Centrum Informacyjne, zwane dalej „Lokalnym Centrum”. 

2. Inwestor obiektu energetyki jądrowej, a następnie kierownik jed-
nostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z nara-
żeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwi-
dacji obiektu energetyki jądrowej, prowadzą Lokalne Centrum do 
dnia zakończenia likwidacji obiektu energetyki jądrowej. 

3. Do zadań Lokalnego Centrum należy w szczególności:  

1) gromadzenie i udostępnianie bieżących informacji na temat 
pracy obiektu energetyki jądrowej; 

2) gromadzenie i udostępnianie bieżących informacji na temat 
stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
wokół obiektu energetyki jądrowej;  

3) współpraca z organami administracji, państwowymi osobami 
prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w pro-
wadzeniu działań związanych z informacją społeczną, eduka-
cją, popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i 
prawną w zakresie energetyki jądrowej oraz bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu energetyki ją-
drowej.  

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, Lokalne Centrum 
zamieszcza na swoich stronach internetowych oraz w wydawa-
nym przez siebie lokalnym biuletynie informacyjnym.  

5. Lokalne Centrum może być utworzone dla więcej niż jednego 
obiektu energetyki jądrowej, pod warunkiem że obiekty te są usy-
tuowane w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.  

Art. 39n. 1. Społeczność lokalna może utworzyć Lokalny Komitet Informa-
cyjny, zwany dalej „Komitetem”.  

2. W skład Komitetu wchodzą: 

1) przedstawiciele gmin wyznaczeni przez wójtów (burmi-
strzów, prezydentów) w liczbie nie większej niż 1 z każdej z 
gmin, na terenie której zlokalizowany jest obiekt energetyki 
jądrowej; 

2) członkowie społeczności lokalnej, którzy łącznie spełniają 
następujące warunki:  

a) ukończyli 18 lat, 
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b) korzystają z pełni praw publicznych, 

c) złożyli zgłoszenie o udziale w pracach Komitetu w urzę-
dzie gminy, o którym mowa w pkt 1.  

3. W pracach Komitetu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć 
eksperci zewnętrzni powołani przez Komitet. 

4. Do zadań Komitetu należy:  

1) zapewnienie społecznego monitoringu realizacji inwestycji w 
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz wykony-
wanej działalności związanej z narażeniem, polegającej na 
budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji tego obiektu; 

2) informowanie społeczności lokalnej o działalności wykony-
wanej z wykorzystaniem obiektu energetyki jądrowej; 

3) reprezentowanie społeczności lokalnej wobec organów jed-
nostki organizacyjnej realizującej inwestycję w zakresie bu-
dowy obiektu energetyki jądrowej lub wykonującej działal-
ność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozru-
chu, eksploatacji lub likwidacji tego obiektu.  

5. W celu właściwego wykonywania swoich zadań Komitet może w 
szczególności: 

1) każdorazowo wyznaczyć ze swego grona osoby, w liczbie nie 
większej niż 5, uprawnione do wstępu na teren lub do po-
mieszczeń obiektu energetyki jądrowej w celu realizacji za-
dań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 

2) żądać dostępu do informacji na temat realizacji inwestycji w 
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub dokumen-
tów dotyczących działalności prowadzonej z wykorzystaniem 
tego obiektu, z wyłączeniem dokumentów zawierających in-
formacje, o których mowa w art. 35a ust. 6. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, nie obejmuje prawa 
do wejścia na teren i do pomieszczeń, do których dostęp jest nie-
dopuszczalny ze względów bezpieczeństwa jądrowego lub ochro-
ny fizycznej. 

7. Wstęp na teren lub do pomieszczeń obiektu energetyki jądrowej, 
o którym mowa w ust. 5 pkt 1, odbywa się wyłącznie w obecności 
wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej. 

8. Obsługę administracyjno-organizacyjną komitetu oraz finansowa-
nie jego działalności zapewnia gmina właściwa miejscowo dla 
obiektu energetyki jądrowej. W przypadku gdy obiekt energetyki 
jądrowej zlokalizowany jest na obszarze więcej niż jednej gminy, 
obsługę administracyjno-organizacyjną oraz finansowanie działa-
nia komitetu zapewnia gmina, na obszarze której znajduje się 
największa część obiektu energetyki jądrowej.  

9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowe zasady tworzenia i działania komitetów 
oraz współpracy komitetów z inwestorami obiektów energetyki 
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jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzą-
cych działalność związaną z narażeniem, mając na względzie za-
pewnienie społeczności lokalnej możliwości pozyskiwania nie-
zbędnych informacji o wpływie obiektu energetyki jądrowej na 
zdrowie ludzi i środowisko naturalne. 

Art. 39o. W celu realizacji gminnej strategii informacyjnej, edukacyjnej i 
promocyjnej w zakresie energetyki jądrowej gmina, na terenie 
której jest planowana lub realizowana inwestycja w zakresie bu-
dowy obiektu energetyki jądrowej lub na terenie której prowa-
dzona jest działalność związana z narażeniem, polegająca na bu-
dowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji takiego obiektu, mo-
że utworzyć Gminny Punkt Informacyjny.”; 

22) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nadzór nad systemem ochrony fizycznej sprawuje Prezes Agencji na zasa-
dach określonych w rozdziale 9.”; 

23) po art. 41l dodaje się art. 41m w brzmieniu: 

„Art. 41m. 1. Obiekty jądrowe podlegają ochronie fizycznej, nad którą nadzór 
sprawują Prezes Agencji oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eks-
ploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, opracowuje i wdraża 
system ochrony fizycznej. 

3. Prezes Agencji zatwierdza system ochrony fizycznej obiektu ją-
drowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Szefa Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego. 

4. Prezes Agencji sprawuje nadzór, o którym mowa w ust. 1, na za-
sadach określonych w rozdziale 9. 

5. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, upoważnionemu pi-
semnie funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go przysługuje prawo do: 

1) swobodnego wstępu o każdej porze do obiektów i pomiesz-
czeń kontrolowanego obiektu jądrowego; 

2) wglądu do dokumentów związanych z systemem ochrony fi-
zycznej kontrolowanego obiektu jądrowego; 

3) żądania udostępnienia do kontroli sieci lub systemów telein-
formatycznych wykorzystywanych w systemie ochrony fi-
zycznej kontrolowanego obiektu jądrowego; 

4) przeprowadzania oględzin terenu, obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń kontrolowanego obiektu jądrowego; 

5) żądania od kierownika i pracowników kontrolowanego 
obiektu jądrowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień 
dotyczących aktów terroru, dywersji, sabotażu i kradzieży 
oraz prób wejścia lub przebywania osób nieuprawnionych na 
terenie kontrolowanego obiektu jądrowego; 
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6) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 

7) wydawania pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości.”; 

24) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. 1. Budynki i urządzenia niewchodzące w skład obiektu jądrowego, 
których uszkodzenie lub zakłócenie pracy mogłoby spowodować 
skutki mające istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo 
jądrowe i ochronę radiologiczną, podlegają ochronie zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.11)).  

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodat-
kowe wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona budynków 
i urządzeń niewchodzących w skład obiektu jądrowego, których 
uszkodzenie lub zakłócenie pracy mogłoby spowodować skutki 
mające istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i 
ochronę radiologiczną, biorąc pod uwagę konieczność zapewnie-
nia należytego poziomu bezpieczeństwa takich budynków i urzą-
dzeń.”;  

25) w art. 53 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do budowy i eksploatacji składowisk głębokich odpadów promieniotwór-
czych stosuje się przepisy działu IIIa ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.12)) 
dotyczące podziemnych składowisk odpadów niebezpiecznych.”; 

26) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu: 

„Art. 55a. 1. Przed wyborem lokalizacji składowiska odpadów promienio-
twórczych inwestor przeprowadza badania i pomiary terenu prze-
znaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promienio-
twórczych, a na ich podstawie – ocenę tego terenu. Ocena ta do-
tyczy spełniania wymagań lokalizacyjnych, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 pkt 2. 

2. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację skła-
dowiska odpadów promieniotwórczych inwestor opracowuje ra-
port lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Agencji. Raport 
lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa Agencji w toku postępowa-
nia o wydanie zezwolenia na budowę składowiska odpadów pro-
mieniotwórczych. 

3. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na bu-
dowę inwestor składowiska odpadów promieniotwórczych może 
wystąpić do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie wyprzedza-

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 
47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 
934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, 
poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr … poz. … 
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jącej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji składowiska odpa-
dów promieniotwórczych. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) oznaczenie inwestora, jego siedzibę i adres; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym; 

3) określenie rodzaju składowiska odpadów promieniotwór-
czych, którego dotyczy wniosek; 

4) określenie granic terenu, na którym ma być zlokalizowane 
składowisko odpadów promieniotwórczych. 

5. Do wniosku inwestor dołącza raport lokalizacyjny. 

6. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez inwestora składowiska 
odpadów promieniotwórczych.”; 

27) w art. 62e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakazany jest przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego 
paliwa jądrowego oraz odpadów promieniotwórczych w celu składowania, 
z zastrzeżeniem art. 62g.”; 

28) art. 62i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 62i. Prezes Agencji niezwłocznie informuje Szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej i 
Szefa Służby Celnej o: 

1) wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1; 

2) wydaniu zgody, o której mowa w art. 62d ust. 1; 

3) podjęciu decyzji, o której mowa w art. 62h ust. 1.”; 

29) w art. 64: 

a)  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) inspektorzy dozoru jądrowego: 

a) I stopnia – uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach 
organizacyjnych wykonujących działalność związaną z naraże-
niem, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych wykonujących 
działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, 

b) II stopnia – uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach 
organizacyjnych wykonujących działalność związaną 
z narażeniem.”, 

b) w ust. 4:  

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydawanie nakazów i zakazów, o których mowa w art. 68 ust. 
1;”, 

– uchyla się pkt 4, 

c) uchyla się ust. 5 i 6; 
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30) w art. 65:  

a) w ust. 1: 

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) odbyła praktykę i zdała egzamin kwalifikacyjny na stanowisko 
inspektora dozoru jądrowego I lub II stopnia w zakresie bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przed komisją po-
wołaną przez Prezesa Agencji; 

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy 
w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepi-
sach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;”, 

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) jest pracownikiem Państwowej Agencji Atomistyki.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Koszty praktyki, egzaminu oraz wymaganych badań lekarskich pokry-
wane są z budżetu Państwowej Agencji Atomistyki.”, 

c) dodaje się ust. 3–11 w brzmieniu: 

„3. Główny Inspektor Dozoru Jądrowego kieruje kandydata na inspektora 
dozoru jądrowego na praktykę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 
a po jej zakończeniu stwierdza odbycie przez kandydata tej praktyki. 

4. Główny Inspektor Dozoru Jądrowego może zwolnić z obowiązku odby-
cia praktyki – całkowicie lub częściowo – kandydata na inspektora do-
zoru jądrowego I stopnia, który przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję in-
spektora ochrony radiologicznej lub przez ostatnie 5 lat był zatrudniony 
w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej wykonującej dzia-
łalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

5. Egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza-
ją komisje egzaminacyjne powołane przez Prezesa Agencji odpowied-
nio do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko inspektora dozoru ją-
drowego I lub II stopnia. 

6. Prezes Agencji powołuje i odwołuje komisje egzaminacyjne w składzie 
sześcioosobowym spośród specjalistów z zakresu: 

1) technologii jądrowych; 

2) bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 

3) gospodarki materiałami jądrowymi; 

4) postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym pa-
liwem jądrowym; 

5) prawa atomowego. 

7. Członkom komisji egzaminacyjnych za uczestnictwo w pracach komisji 
egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych 
kosztów podróży i noclegów, według zasad określonych w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
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8. Inspektorzy dozoru jądrowego są obowiązani stale podnosić swoją wie-
dzę i kwalifikacje, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach 
organizowanych lub wskazanych przez Prezesa Agencji. Koszty tych 
szkoleń pokrywa Prezes Agencji. 

9. Inne niż Prezes Agencji organy administracji przeprowadzające kontro-
le w obiektach jądrowych zapewniają pracownikom wykonującym te 
kontrole odpowiednie szkolenia z zakresu zagadnień bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie ich właściwości i kom-
petencji. 

10. Programy szkoleń, o których mowa w ust. 9, podlegają uzgodnieniu 
z Prezesem Agencji. 

11. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 9, ponoszą organy przeprowa-
dzające kontrolę.”; 

31) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu: 

„Art. 65a. 1. Organy dozoru jądrowego przeprowadzają: 

1) kontrole okresowe – zgodne z planem kontroli zatwierdzo-
nym przez Prezesa Agencji lub Głównego Inspektora Dozoru 
Jądrowego; 

2) kontrole doraźne – przeprowadzane w przypadku wystąpie-
nia okoliczności mających istotny wpływ na stan bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej jednostki organiza-
cyjnej, w której ma być przeprowadzona kontrola; 

3) kontrole ciągłe – przeprowadzane w elektrowniach jądro-
wych na podstawie stałego upoważnienia. 

2. Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie i 
po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wyda-
nego przez Prezesa Agencji albo Głównego Inspektora Dozoru 
Jądrowego, po okazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji 
służbowej wydawanej przez Prezesa Agencji. 

3. W razie podejrzenia poważnego naruszenia wymagań bezpieczeń-
stwa jądrowego lub ochrony radiologicznej inspektor dozoru ją-
drowego może prowadzić kontrolę po okazaniu legitymacji służ-
bowej. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli doręcza się niezwłocznie kierownikowi kontrolowanej 
jednostki. 

4. Do przeprowadzenia kontroli okresowej i doraźnej wydaje się 
upoważnienie jednorazowe, a do przeprowadzania kontroli cią-
głych – upoważnienie stałe, na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

5. Upoważnienie zawiera co najmniej: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 
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4) imię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego uprawnionego 
do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służ-
bowej, a w przypadku gdy kontrolę przeprowadza więcej niż 
jeden inspektor dozoru jądrowego – wyznaczenie inspektora 
kierującego kontrolą, który podpisuje protokół kontroli; 

5) oznaczenie kontrolowanej jednostki; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu za-
kończenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej jednostki; 

10) okres, na jaki wydaje się upoważnienie stałe – w przypadku 
kontroli ciągłych w elektrowniach jądrowych. 

6. W przypadku gdy w kontroli okresowej uczestniczy biegły lub 
specjalista, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera 
także imię i nazwisko tej osoby. 

7. Inspektor dozoru jądrowego wydaje imienne upoważnienie do 
uczestnictwa w kontroli biegłemu lub specjaliście, o którym mo-
wa w ust. 6. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór legitymacji służbowej inspektora dozoru jądro-
wego, mając na względzie potrzebę zapewnienia możliwości 
identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli.”; 

32) art. 66 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 66. 1. Organy dozoru jądrowego w związku z prowadzoną kontrolą mają 
prawo do: 

1) swobodnego wstępu, z niezbędnym sprzętem, o każdej porze, 
na teren, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej, a także do należących do niej środków trans-
portu; 

2) wglądu do dokumentów, ksiąg oraz innych nośników infor-
macji należących do kontrolowanej jednostki organizacyjnej, 
dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo-
gicznej; 

3) żądania sporządzenia oraz wydania kopii dokumentów i no-
śników informacji, o których mowa w pkt 2; 

4) sprawdzania, czy działalność kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej jest wykonywana zgodnie z przepisami dotyczą-
cymi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
oraz z wymaganiami i warunkami, określonymi w zezwole-
niach; 

5) przeprowadzania w zależności od potrzeb niezależnych po-
miarów technicznych i dozymetrycznych; 
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6) żądania pisemnych lub ustnych informacji w sprawach obję-
tych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania kierownika i 
pracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a tak-
że pracownika zewnętrznego lub praktykanta; 

7) pobierania próbek do badań laboratoryjnych; 

8) przeprowadzania oględzin terenu, obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz nale-
żących do niej środków transportu;  

9) utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o których mowa w 
pkt 8, za pomocą aparatury i środków technicznych służą-
cych do utrwalania obrazu i dźwięku; 

10) zabezpieczania lub żądania zabezpieczenia dokumentów i in-
nych dowodów; 

11) w przypadku kontroli elektrowni jądrowej – korzystania z 
pomocy autoryzowanych przez Prezesa Agencji laboratoriów 
i organizacji eksperckich, a w przypadku kontroli innych jed-
nostek organizacyjnych – korzystania z pomocy biegłych i 
ekspertów oraz laboratoriów. 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany umożliwić 
organom dozoru jądrowego przeprowadzenie kontroli, zapewnia-
jąc odpowiednie warunki do jej przeprowadzenia, a w szczegól-
ności umożliwić dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Koordynację w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością 
obiektów jądrowych, sprawowanych przez organy dozoru 
jądrowego oraz inne organy administracji, w zakresie ich 
kompetencji i właściwości, zapewnia system koordynacji kontroli 
i nadzoru nad obiektami jądrowymi, zwany dalej „systemem 
koordynacji”, który tworzą Prezes Agencji w porozumieniu z 
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem 
Dozoru Technicznego, Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendantem 
Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Głównym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Pracy. 

4. Koordynacja, o której mowa w ust. 3, obejmuje w szczególności: 

1) wzajemne informowanie się organów i służb, o których mo-
wa w ust. 3, o zamiarze przeprowadzenia kontroli w obiekcie 
jądrowym, o przeprowadzonych kontrolach w obiektach ją-
drowych i ich wynikach, w tym o wykrytych nieprawidłowo-
ściach, a także o podjętych w tym zakresie decyzjach i dzia-
łaniach; 

2) organizowanie wspólnych kontroli w obiektach jądrowych; 

3) informowanie Prezesa Agencji przez inne organy o zamiarze 
podjęcia w stosunku do jednostki organizacyjnej budującej, 
uruchamiającej lub eksploatującej obiekt jądrowy środków 
nadzorczych mogących mieć istotny wpływ na stan bezpie-
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czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądro-
wego; 

4) udostępnianie dokumentacji z kontroli na wniosek innego or-
ganu; 

5) organizowanie wspólnych szkoleń; 

6) wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskona-
lenia metod kontroli; 

7) inicjowanie zmian w przepisach prawa w obszarze objętym 
koordynacją; 

8) współpracę w zakresie przygotowywania zaleceń organiza-
cyjno-technicznych w obszarze objętym koordynacją; 

9) wymianę informacji w zakresie opiniowania projektów aktów 
normatywnych dotyczących kwestii objętych zakresem koor-
dynacji; 

10)  wymianę informacji dotyczących stosowania przepisów re-
gulujących kwestie objęte zakresem koordynacji.  

5. Koordynacja, o której mowa w ust. 3, odbywa się na trzech po-
ziomach: 

1) kierowników urzędów i służb; 

2)  reprezentantów organów wyznaczonych do szczegółowych 
zagadnień związanych z koordynacją kontroli i nadzoru nad 
działalnością obiektów jądrowych; 

3) pracowników realizujących czynności kontrolne w obiekcie 
jądrowym.  

6. Systemem koordynacji kontroli i nadzoru nad działalnością obiek-
tów jądrowych kieruje Prezes Agencji, który: 

1) zapewnia bieżące funkcjonowanie systemu koordynacji; 

2) zwołuje w zależności od potrzeb posiedzenia przedstawicieli 
organów współdziałających i przewodniczy tym posiedze-
niom; 

3) jeżeli zaistnieje taka potrzeba – może zapraszać do udziału w 
posiedzeniach, o których mowa w pkt 2, przedstawicieli in-
nych organów i służb, a także: 

a) laboratoriów i organizacji eksperckich autoryzowanych 
przez Prezesa Agencji, w przypadku gdy posiedzenie 
systemu ma dotyczyć elektrowni jądrowych, 

b) biegłych, ekspertów i przedstawicieli laboratoriów, w 
przypadku gdy posiedzenie systemu ma dotyczyć innych 
obiektów jądrowych; 

4) uwzględnia w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 110 pkt 
13, informację o funkcjonowaniu systemu koordynacji, a tak-
że dane istotne dla oceny bezpieczeństwa jądrowego i ochro-
ny radiologicznej dostarczone przez inne organy. 
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7. W ramach systemu koordynacji mogą być powoływane zespoły 
do spraw szczegółowych zagadnień związanych z koordynacją 
kontroli i nadzoru nad działalnością obiektów jądrowych, w skład 
których wchodzą reprezentanci wyznaczani przez kierowników 
organów współdziałających. Powołując zespół, wyznacza się jego 
kierownika, a także szczegółowy zakres działania zespołu.”; 

33) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu: 

„Art. 66a. 1. Autoryzację, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 11, mogą uzyskać 
laboratoria i organizacje eksperckie spełniające następujące wy-
magania: 

1) nie są projektantami, wytwórcami, dostawcami, instalatorami 
lub przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w 
projektowanie, budowę lub eksploatację elektrowni jądrowej;  

2) mają do dyspozycji niezbędny personel i odpowiednie wypo-
sażenie umożliwiające właściwe przeprowadzenie zadań 
technicznych związanych z kontrolą; 

3) pracownicy odpowiedzialni za kontrole posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli; 

4) gwarantują bezstronne przeprowadzenie kontroli. 

2. Laboratorium lub organizacja ekspercka, które chcą uzyskać auto-
ryzację Prezesa Agencji, składają do niego wniosek o autoryzację 
w określonym zakresie, do którego dołączają dokumenty po-
twierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1. 

3. Wniosek o autoryzację lub o zmianę zakresu autoryzacji zawiera: 

1) nazwę i adres jednostki ubiegającej się o autoryzację lub o 
zmianę zakresu autoryzacji, a także jej numer telefonu, nu-
mer faksu i adres poczty elektronicznej; 

2) określenie wnioskowanego zakresu autoryzacji albo jego 
zmiany.  

4. Prezes Agencji dokonuje autoryzacji oraz zmiany jej zakresu, a 
także odmawia udzielenia autoryzacji w drodze decyzji admini-
stracyjnej. W decyzji tej określa się zakres i czas trwania autory-
zacji. 

5. Przed wydaniem decyzji w zakresie autoryzacji Prezes Agencji: 

1) ocenia dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę; 

2) może przeprowadzić kontrolę wstępną u wnioskodawcy w 
celu weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 
1. 

6. W przypadku odmowy autoryzacji w określonym zakresie jed-
nostka może wystąpić ze zmienionym wnioskiem, zawierającym 
zakres autoryzacji uzgodniony z Prezesem Agencji. 

7. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek autoryzowanych, w 
którym gromadzi następujące dane: 
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1) nazwę i adres jednostki autoryzowanej oraz jej numer telefo-
nu, numer faksu i adres poczty elektronicznej; 

2) zakres autoryzacji jednostki organizacyjnej. 

8. Prezes Agencji udostępnia dane zgromadzone w rejestrze, o któ-
rym mowa w ust. 7, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej.”; 

34) uchyla się art. 67; 

35) po art. 67 dodaje się art. 67a–art. 67e w brzmieniu: 

„Art. 67a. 1. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kierownika kon-
trolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej 
przez niego na piśmie. 

2. W przypadku nieobecności kierownika kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej albo w przy-
padku nieudzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, 
czynności kontrolne można wykonywać w obecności innego pra-
cownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub przywołane-
go świadka będącego funkcjonariuszem publicznym niezatrud-
nionym w Państwowej Agencji Atomistyki. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1) istnieje podejrzenie poważnego naruszenia wymagań bezpie-
czeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej; 

2) kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej wyraził 
zgodę na wykonywanie czynności kontrolnych podczas jego 
nieobecności lub osoby przez niego upoważnionej; 

3) inspektor dozoru jądrowego przeprowadzający kontrolę po-
dejmie decyzję o przesłuchaniu pracownika kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej bez udziału innych osób w sytuacji 
podejrzenia naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego 
lub ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej;  

4) prowadzona jest kontrola ciągła w elektrowni jądrowej. 

Art. 67b. 1. Organ dozoru jądrowego może wydać postanowienie o nieujaw-
nianiu tożsamości pracownika kontrolowanej jednostki organiza-
cyjnej, udzielającego istotnej pomocy lub przekazującego niezna-
ne wcześniej organowi dozoru jądrowego informacje, istotne z 
punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo-
gicznej. Postanowienie doręcza się kierownikowi kontrolowanej 
jednostki organizacyjnej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ dozoru jądrowego 
udostępnia kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej 
protokół przesłuchania pracownika, którego dotyczy postanowie-
nie o nieujawnianiu tożsamości, w sposób uniemożliwiający usta-
lenie tożsamości tego pracownika. 

3. W terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 
mowa w ust. 1, kierownikowi kontrolowanej jednostki organiza-
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cyjnej przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Dozoru Ją-
drowego na to postanowienie. 

4. Postępowanie w sprawie zażalenia, o którym mowa w ust. 3, jest 
prowadzone bez udziału kierownika kontrolowanej jednostki or-
ganizacyjnej i jest objęte tajemnicą służbową. 

5. W przypadku uwzględnienia zażalenia, o którym mowa w ust. 3, 
protokół przesłuchania pracownika podlega zniszczeniu. 

Art. 67c. 1. Pobranie do badań niezbędnej liczby próbek, o których mowa 
w art. 66 ust. 1 pkt 7, dokumentuje się w protokole pobrania pró-
bek, który sporządza inspektor dozoru jądrowego. Jednocześnie 
pobiera się próbkę kontrolną w rozmiarze odpowiadającym roz-
miarowi próbki pobranej do badań laboratoryjnych. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech egzem-
plarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierowniko-
wi kontrolowanej jednostki organizacyjnej, drugi egzemplarz do-
łącza się do próbki kierowanej do badań laboratoryjnych, a trzeci 
– pozostawia się w dokumentacji inspektora dozoru jądrowego. 

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej zapewnia za-
pakowanie próbek w sposób zapobiegający zmianom wpływają-
cym na ich jakość.  

4. Inspektor dozoru jądrowego nadzoruje czynności, o których mo-
wa w ust. 3, i dokonuje zaplombowania próbek. 

5. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej przesyła prób-
ki do laboratorium wskazanego przez inspektora dozoru jądrowe-
go wraz z wnioskiem inspektora dozoru jądrowego o przeprowa-
dzenie badań i protokołem, o którym mowa w ust. 1. Próbkę kon-
trolną przechowuje się w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, 
w warunkach uniemożliwiających zmianę jej jakości, do dnia 
otrzymania orzeczenia o wyniku badań laboratoryjnych.  

6. Laboratorium przeprowadzające badania laboratoryjne próbek 
sporządza orzeczenie o wyniku badań laboratoryjnych próbek po-
branych podczas kontroli i przekazuje orzeczenie inspektorowi 
dozoru jądrowego, który wystąpił z wnioskiem o ich zbadanie, 
oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. 

Art. 67d. Kontrolowana jednostka organizacyjna ponosi koszty wykonania 
badań laboratoryjnych oraz innych czynności wskazanych w toku 
kontroli przez organy dozoru jądrowego, a także opinii wydanych 
przez wskazane przez Prezesa Agencji laboratoria i organizacje 
eksperckie, jak również biegłych, ekspertów i laboratoria. 

Art. 67e. 1. Inspektor dozoru jądrowego sporządza protokół kontroli, który 
zawiera w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres kontrolowanej jednostki organizacyj-
nej; 

2) imię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego; 
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3) wskazanie inspektora dozoru jądrowego kierującego kontro-
lą; 

4) numer i datę upoważnienia inspektora dozoru jądrowego 
do przeprowadzenia kontroli; 

5) imiona i nazwiska ekspertów lub biegłych uczestniczących w 
kontroli oraz datę i numer upoważnienia; 

6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składają-
cych oświadczenia oraz udzielających informacji w toku kon-
troli; 

7) określenie przedmiotu i zakresu kontroli; 

8) opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenie stanu 
faktycznego; 

9) wzmiankę o poinformowaniu kierownika kontrolowanej jed-
nostki organizacyjnej o jego prawach i obowiązkach oraz po-
uczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń 
do ustaleń zawartych w protokole kontroli; 

10) informacje o wydanych nakazach i zakazach, o których mo-
wa w art. 68 ust. 1; 

11) treść zaleceń wydanych przez inspektora dozoru jądrowego; 

12) wykaz załączników z podaniem nazwy każdego załącznika; 

13) datę sporządzenia protokołu. 

2. Protokół kontroli podpisuje inspektor dozoru jądrowego oraz kie-
rownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także osoba 
upoważniona przez kierownika kontrolowanej jednostki organi-
zacyjnej do reprezentowania go przy dokonywaniu czynności 
kontrolnych, jeżeli była obecna przy ich dokonywaniu. 

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odmó-
wić podpisania protokołu kontroli. W takim przypadku składa pi-
semne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania. O 
odmowie podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontro-
lowanej jednostki organizacyjnej, przyczynie odmowy oraz o zło-
żeniu wyjaśnień albo o odmowie ich złożenia inspektor dozoru 
jądrowego dokonuje wzmianki w protokole kontroli. 

4. Załączniki do protokołu kontroli stanowią: 

1) notatki służbowe z czynności mających znaczenie dla ustaleń 
kontroli, sporządzone przez inspektora dozoru jądrowego; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie decyzji mają-
cych znaczenie dla ustaleń kontroli; 

3) dokumenty albo ich kopie poświadczone za zgodność z ory-
ginałem lub dokumenty sporządzone przez kontrolującego 
poświadczone za zgodność z dokumentacją źródłową, mające 
znaczenie dla ustaleń kontroli; 

4) wydane nakazy i zakazy, o których mowa w art. 68 ust. 1. 
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5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących eg-
zemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi kon-
trolowanej jednostki organizacyjnej. 

6. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć 
pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w 
protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pro-
tokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowo-
dowe. 

7. Inspektor dozoru jądrowego rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w 
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  

8. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń inspektor dozoru jądro-
wego uzupełnia protokół kontroli i przedstawia go ponownie do 
podpisu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

9. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe są prostowane przez 
inspektora dozoru jądrowego i parafowane na tekście protokołu. 
O sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich lub rachunko-
wych inspektor dozoru jądrowego informuje kierownika kontro-
lowanej jednostki organizacyjnej. 

10. W przypadku kontroli okresowych lub doraźnych protokół spo-
rządza się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a w przypadku 
kontroli ciągłych – raz w miesiącu oraz niezwłocznie po stwier-
dzeniu nieprawidłowości istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej.”; 

36) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. 1. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli bezpośredniego za-
grożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej 
organy dozoru jądrowego wydają nakazy lub zakazy, które za-
pewnią usunięcie takiego zagrożenia, a w szczególności: 

1) nakaz zmniejszenia mocy reaktora; 

2) nakaz zawieszenia eksploatacji obiektu jądrowego; 

3) nakaz wstrzymania instalowania określonych urządzeń; 

4) nakaz wstrzymania pracy z określonym źródłem promienio-
wania jonizującego; 

5) zakaz wykonywania określonych prac lub czynności. 

2. Nakazy lub zakazy podlegają natychmiastowemu wykonaniu i są 
wydawane pisemnie, a w wyjątkowych przypadkach – ustnie, 
przy czym powinny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może wystąpić 
z wnioskiem o uchylenie lub zmianę nakazu lub zakazu, o którym 
mowa w ust. 1, do Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, jeże-
li nakaz lub zakaz został wydany przez inspektora dozoru jądro-
wego, albo do Prezesa Agencji, jeżeli został on wydany przez 
Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego. 
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4. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, nie wstrzy-
muje wykonania nakazu lub zakazu, o których mowa w ust. 1.”; 

37) po art. 68 dodaje się art. 68a–art. 68c w brzmieniu: 

„Art. 68a. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli okoliczności mają-
cych negatywny wpływ na bezpieczeństwo jądrowe lub ochronę 
radiologiczną, które nie stanowią naruszenia wymagań bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określonych w 
przepisach prawa lub w zezwoleniu, inspektor dozoru jądrowego 
może wydać zalecenie mające na celu poprawę stanu bezpieczeń-
stwa jądrowego lub ochrony radiologicznej w kontrolowanej jed-
nostce organizacyjnej. 

Art. 68b. 1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny 
lub prawny niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu 
lub przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem 
Główny Inspektor Dozoru Jądrowego wydaje decyzję nakazującą 
usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, 
a w szczególności: 

1) nakaz przeprowadzenia przeglądu technicznego lub testów 
obiektu jądrowego lub jego części w przypadku konieczności 
sprawdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowe-
go i ochrony radiologicznej; 

2) nakaz wprowadzenia działań zapobiegawczych mających na 
celu redukcję narażenia oraz prowadzenia ich monitoringu; 

3) nakaz wstrzymania prowadzenia działalności z określonymi 
materiałami jądrowymi, źródłami promieniowania jonizują-
cego, odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym pali-
wem jądrowym. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do której skierowano decy-
zję, jest obowiązany w wyznaczonym terminie do zawiadomienia 
Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego o sposobie usunięcia 
nieprawidłowości. 

Art. 68c. Treść decyzji nadzorczych, o których mowa w art. 68 i 68b, Prezes 
Agencji niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na swoich stronach podmiotowych. Ogłoszeniu nie podlegają in-
formacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów 
jądrowych, a także informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-
stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji.”; 

38) art. 69 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 69. 1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego uchybienia in-
ne niż określone w art. 68b, mogące mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo jądrowe lub ochronę radiologiczną, Prezes Agencji lub 
Główny Inspektor Dozoru Jądrowego może skierować do kie-
rownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej wystąpienie po-
kontrolne w sprawie usunięcia tych uchybień, wskazując termin 
ich usunięcia. 
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2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do którego skierowano wy-
stąpienie pokontrolne, niezwłocznie informuje Prezesa Agencji 
lub Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego o usunięciu uchy-
bień, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich usunię-
cia.”; 

39) po art. 69 dodaje się art. 69a i art. 69b w brzmieniu: 

„Art. 69a. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej prowadzi 
i przechowuje w siedzibie jednostki książkę kontroli oraz prze-
chowuje upoważnienia i protokoły kontroli. 

2. W książce kontroli organ dozoru jądrowego dokonuje wpisów o 
przeprowadzonych kontrolach, uwzględniając w szczególności: 

1) oznaczenie organu dozoru jądrowego; 

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli; 

3) zakres przedmiotowy kontroli; 

4) datę podjęcia i zakończenia kontroli; 

5) informacje o wydanych nakazach lub zakazach, o których 
mowa w art. 68 ust. 1; 

6) uzasadnienie wszczęcia kontroli bez upoważnienia. 

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej dokonuje wpi-
sów w książce kontroli o wykonaniu nakazów i zakazów, o któ-
rych mowa w art. 68 ust. 1, decyzji nakazujących usunięcie nie-
prawidłowości, zaleceń pokontrolnych oraz wpisów o uchyleniu 
tych nakazów, zakazów, decyzji lub zaleceń.  

Art. 69b. 1. W przypadku wszczęcia kontroli kierownik kontrolowanej jed-
nostki organizacyjnej niezwłocznie okazuje kontrolującemu 
książkę kontroli.  

2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest zwolniony 
z obowiązku okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest 
niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi 
kontroli. W takim przypadku kierownik kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej okazuje książkę kontroli w siedzibie organu dozo-
ru jądrowego w terminie trzech dni roboczych od dnia zwrotu tej 
książki przez organ kontroli.”; 

40) w art. 70 uchyla się ust. 2; 

41)  art. 71 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 71. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru 
jądrowego, tryb stwierdzania odbycia tej praktyki, sposób i tryb 
przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru 
jądrowego, szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej oraz wy-
sokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, a także wzór za-
świadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora 
dozoru jądrowego oraz dokumenty dołączane do wniosku o powo-
łanie na inspektora dozoru jądrowego, kierując się koniecznością 
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zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia kandydatów 
na inspektorów dozoru jądrowego oraz przeprowadzenia egzaminu 
w sposób pozwalający na efektywną weryfikację wiedzy tych kan-
dydatów.”; 

42) w art. 100 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) SDR – jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowe-
go.”; 

43) w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Granicą odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę jądrową jest 
kwota stanowiąca równowartość w złotych 300 000 000 SDR.”; 

44) art. 103 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 103. 1. Osoba eksploatująca jest obowiązana do zawarcia umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę ją-
drową. 

2. W przypadku transportu materiału jądrowego z urządzenia jądro-
wego, osoba eksploatująca, niezależnie od obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, jest obowiązana do zawarcia umowy ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową wyrządzoną w 
czasie transportu. 

3. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 1, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień roz-
ruchu urządzenia jądrowego, a w przypadku urządzeń niewyma-
gających rozruchu, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
rozpoczęcia eksploatacji urządzenia jądrowego. 

4. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 
ust. 2, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
rozpoczęcia transportu materiału jądrowego z urządzenia jądro-
wego. 

5. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, jest objęta odpowiedzialność cywilna osoby eksploatu-
jącej za szkody jądrowe wyrządzone w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń nie może umownie ogra-
niczyć wypłaty odszkodowań. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu 
do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpie-
czenia, wynosi równowartość w złotych 300 000 000 SDR. 

7. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego: 

1) o którym mowa w ust. 1, dla reaktora badawczego oraz dla 
urządzenia jądrowego, w którym jest przechowywany lub 
składowany materiał jądrowy pochodzący z reaktora ba-
dawczego, 

2) o którym mowa w ust. 2, w przypadku transportu materiału 
jądrowego pochodzącego z urządzeń jądrowych, o których 
mowa w pkt 1 
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 – w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
umową ubezpieczenia, nie może być niższa od kwoty stanowiącej 
równowartość w złotych 400 000 SDR, ani wyższa od kwoty sta-
nowiącej równowartość w złotych 5 000 000 SDR. 

8. W przypadku: 

1) gdy w urządzeniu jądrowym, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, 
przechowywany lub składowany jest także materiał jądrowy 
pochodzący z urządzenia jądrowego innego niż urządzenie, o 
którym mowa w ust. 7 pkt 1,  

2) łącznego transportu materiału jądrowego pochodzącego z 
urządzeń jądrowych, o których mowa w ust. 7 pkt 1, oraz ma-
teriału jądrowego pochodzącego z innych urządzeń jądro-
wych  

 – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego, o 
którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, jest 
równa kwocie, o której mowa w ust. 6. 

9. Do ustalenia równowartości w złotych podanych w ust. 6 i 7 kwot 
stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po 
raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została za-
warta. 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w 
drodze rozporządzenia, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej 
ubezpieczenia obowiązkowego: 

1)  o którym mowa w ust. 1 – dla urządzeń jądrowych, o 
których mowa w ust. 7 pkt 1, 

2)  o którym mowa w ust. 2 – w przypadku transportu, o którym 
mowa w ust. 7 pkt 2 

 – w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
umową ubezpieczenia, biorąc pod uwagę poszczególne typy 
urządzeń jądrowych, o których mowa w ust. 7, rodzaje działalno-
ści w nich wykonywanych, skalę potencjalnych zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą ich wykorzystywanie, oraz społeczno-ekonomiczny 
charakter działalności osoby eksploatującej.”; 

45) po art. 103 dodaje się art. 103a–art. 103c w brzmieniu: 

„Art. 103a. 1. Osoba eksploatująca urządzenie jądrowe, z którego ma zostać 
wysłany materiał jądrowy, jest obowiązana przekazać jednostce 
organizacyjnej dokonującej jego transportu wystawiony przez za-
kład ubezpieczeń dokument potwierdzający spełnienie obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 103 ust. 2.  

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby zakładu ubezpieczeń; 

2) nazwę i adres siedziby osoby eksploatującej; 
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3) wskazanie: 

a) okresu ubezpieczenia, 

b) wysokości sumy gwarancyjnej; 

4) określenie materiału jądrowego, którego transport jest objęty 
ubezpieczeniem;  

5) podpis osoby wystawiającej dokument, z podaniem stanowi-
ska służbowego. 

3. Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wydane 
przez organ dozoru jądrowego zaświadczenie, potwierdzające że 
osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest osobą eksploatującą w 
rozumieniu art. 100 pkt 9. 

Art. 103b. 1. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 103, są uprawnione 
organy dozoru jądrowego. 

2. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym 
mowa w art. 103, ustala się na podstawie dokumentu ubezpiecze-
nia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wy-
stawionego osobie eksploatującej przez zakład ubezpieczeń. 

3. Osoba eksploatująca, która nie spełniła obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 103, jest obowiąza-
na wnieść opłatę na rzecz budżetu państwa w wysokości 20% 
minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Wniesienie 
opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.  

4. Jeżeli osoba eksploatująca nie okaże dokumentu potwierdzające-
go zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 103, lub 
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ dozoru ją-
drowego wzywa osobę eksploatującą, aby w terminie 30 dni: 

1) przedstawiła dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia: 

a) o której mowa w art. 103 ust. 1, w terminie określonym 
w art. 103 ust. 3, 

b) o której mowa w art. 103 ust. 2, w terminie określonym 
w art. 103 ust. 4; 

2) w razie braku dokumentów potwierdzających zawarcie umo-
wy ubezpieczenia, uiściła opłatę, o której mowa w ust. 3, 
oraz okazała dokumenty potwierdzające późniejsze zawarcie 
umowy ubezpieczenia. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega egzekucji w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 103c. 1. Jeżeli wypadek jądrowy, oprócz szkody w mieniu lub środowi-
sku, wyrządził również szkodę na osobie, 10% sumy gwarancyj-
nej ubezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z ty-
tułu szkody jądrowej na osobie. 
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2. Jeżeli w okresie 5 lat od dnia wypadku jądrowego roszczenia z ty-
tułu szkody na osobie dochodzone od osoby eksploatującej nie 
przewyższają łącznie sumy gwarancyjnej przeznaczonej wyłącz-
nie na zaspokojenie takich roszczeń, pozostała część sumy gwa-
rancyjnej będzie przeznaczona na zaspokojenie roszczeń z tytułu 
szkody w mieniu lub w środowisku, a także roszczeń z tytułu 
szkody na osobie, dochodzonych przed upływem 10 lat od dnia 
wypadku jądrowego. 

3. Skarb Państwa gwarantuje wypłatę odszkodowania z tytułu szko-
dy jądrowej: 

1) do wysokości kwoty, o której mowa w art. 102 ust. 1, oraz 

2) w zakresie, w jakim szkoda nie została zaspokojona przez 
zakład ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, 
o której mowa w art. 103, a w przypadkach, o których mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.13)), w zakresie, w 
jakim szkoda nie została zaspokojona przez zakład ubezpie-
czeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.”; 

46) po rozdziale 12 dodaje się rozdział 12a w brzmieniu: 

„Rozdział 12a 

Działania w zakresie rozwoju energetyki jądrowej 

Art. 108a. W ramach wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem 
energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, mini-
ster właściwy do spraw gospodarki podejmuje działania mające 
na celu rozwój energetyki jądrowej, w szczególności: 

1) opracowuje projekty planów i strategii w zakresie rozwoju 
i funkcjonowania energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym projekt Programu polskiej energetyki jądro-
wej; 

2) koordynuje realizację planów i strategii państwa w zakresie 
rozwoju energetyki jądrowej i przygotowuje założenia ich 
zmian;  

3) prowadzi działania związane z informacją społeczną, eduka-
cją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i 
prawną w zakresie energetyki jądrowej, z zastrzeżeniem art. 
110 pkt 6; 

4) podejmuje działania na rzecz: 

                                                 
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 

959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 
r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 133, poz. 
922, z 2008 r. Nr 225, poz. 1486, z 2009 r. Nr 91, poz. 739 i Nr 97, poz. 802 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 145 i Nr 43, poz. 246. 
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a) zapewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądro-
wej, 

b) rozwoju technologii jądrowych, 

c) udziału polskiego przemysłu w realizacji zadań w zakre-
sie energetyki jądrowej; 

5) monitoruje rynek uranu oraz rynek usług jądrowego cyklu 
paliwowego.  

Art. 108b. 1. Program polskiej energetyki jądrowej, zwany dalej „Progra-
mem”, określa w szczególności:  

1) cele i zadania w zakresie rozwoju oraz funkcjonowania ener-
getyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) plan prowadzenia działań związanych z informacją spo-
łeczną, edukacją oraz informacją naukowo-techniczną i 
prawną w zakresie energetyki jądrowej; 

3) plan współpracy w sprawach badań naukowych w zakresie 
energetyki jądrowej.  

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, opracowuje projekt Programu we współpra-
cy z ministrem właściwym do spraw nauki. 

Art. 108c. 1. Program jest opracowywany zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju kraju i zawiera: 

1) ocenę realizacji Programu za poprzedni okres; 

2) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat; 

3) program działań wykonawczych na okres 12 lat zawierający 
instrumenty jego realizacji. 

2. Program opracowuje się co 4 lata. 

Art. 108d. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw go-
spodarki, przyjmuje Program w drodze uchwały. 

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.14)). 

3. Uchwałę Rady Ministrów, o której mowa w ust. 1, wraz z Pro-
gramem minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.  

Art. 108e. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje, co dwa lata, 
w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z re-
alizacji Programu i przedkłada je Radzie Ministrów.  

2. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                 
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 
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„Monitor Polski”, przyjęte przez Radę Ministrów sprawozdanie z 
realizacji Programu.”;  

47) w art. 110: 

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6) prowadzenie działań związanych z informacją społeczną, edukacją 
i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakre-
sie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przeka-
zywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i 
jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o moż-
liwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych – 
z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, 
a w szczególności promocji energetyki jądrowej; 

7) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej 
w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radio-
logiczną oraz w sprawie badań naukowych w dziedzinie bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej;”, 

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) przygotowywanie opinii, w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i o-
chrony radiologicznej do projektów działań technicznych związanych z 
pokojowym wykorzystywaniem energii atomowej, na potrzeby orga-
nów administracji rządowej i samorządowej; 

10) współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami 
międzynarodowymi w zakresie objętym ustawą;”; 

48) art. 112 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 112. 1. Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwo-
wej Agencji Atomistyki, zwanej dalej „Agencją”. 

2. Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Bezpieczeństwa Ją-
drowego i Ochrony Radiologicznej, zwana dalej „Radą”, będąca 
organem doradczym i opiniodawczym. 

3. W skład Rady Prezes Agencji powołuje przewodniczącego, za-
stępcę przewodniczącego, sekretarza oraz nie więcej niż 7 człon-
ków, spośród specjalistów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materia-
łów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu 
na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym. 

4. W skład Rady może zostać powołana osoba, która posiada po-
świadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do infor-
macji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

6. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne, płatne z 
dołu, które ulega zmniejszeniu w przypadku nieobecności na po-
siedzeniach Rady – proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń 
w danym miesiącu. 
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7. Członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów przejaz-
dów, dojazdów i noclegów według zasad określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy. 

8. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie na wniosek Prezesa Agencji: 

a) projektów zezwoleń na wykonywanie działalności, o 
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 

b) projektów aktów prawnych opracowywanych przez Pre-
zesa Agencji, 

c) projektów zaleceń organizacyjno-technicznych wydawa-
nych przez Prezesa Agencji; 

2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia 
nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z nara-
żeniem. 

9. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Agencja.  

10. Przewodniczący Rady przekazuje Prezesowi Agencji w terminie 
do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie z działalności 
Rady za rok poprzedni. 

11. Prezes Agencji niezwłocznie publikuje sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 10, w Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich 
stronach podmiotowych. 

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób i tryb pracy Rady oraz wysokość wynagrodze-
nia przysługującego członkom Rady, mając na uwadze zakres za-
dań realizowanych przez Radę i efektywność jej funkcjonowania, 
a także mając na uwadze to, by wysokość tego wynagrodzenia 
nie przekraczała dwuipółkrotności kwoty bazowej dla członków 
korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według od-
rębnych zasad, określa ustawa budżetowa.”; 

49) po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu: 

„Art. 113a. 1. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 3 lata, przeprowadza ocenę 
funkcjonowania dozoru jądrowego oraz analizę obowiązującego 
stanu prawnego pod względem jego adekwatności do potrzeb za-
pewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

2. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 10 lat, poddaje funkcjonowa-
nie krajowego systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, w tym funkcjonowanie dozoru jądrowego, 
międzynarodowym przeglądom zewnętrznym. 

3. Informację o wynikach oceny i analizy, o których mowa w ust. 1, 
oraz przeglądu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji nie-
zwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowi-
ska i Prezesowi Rady Ministrów.  
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4. Informację o wynikach przeglądu, o którym mowa w ust. 2, Pre-
zes Agencji niezwłocznie przekazuje także Komisji Europejskiej 
oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europej-
skiej.”; 

50) art. 116 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 116. 1. Nadzór nad Zakładem oraz funkcję organu założycielskiego 
sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę i 
dokonuje corocznej oceny działalności Zakładu, którą przedsta-
wia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 30 marca roku następne-
go.  

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może zobowiązać dyrek-
tora Zakładu do poprawy gospodarki Zakładu lub przedstawienia 
programu naprawczego i jego realizacji. Program ten podlega za-
twierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki w razie stwierdzenia, że 
decyzja dyrektora Zakładu jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje 
jej wykonanie i zobowiązuje dyrektora do jej zmiany lub uchyle-
nia. 

5. Dyrektorowi Zakładu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w 
stosunku do decyzji podjętych przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki na zasadach i w trybie określonych w przepi-
sach o przedsiębiorstwach państwowych.”; 

51) w art. 117: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 
gospodarki.”, 

b) uchyla się ust. 5; 

52) w art. 119: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową na postępo-
wanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądro-
wym, eksploatację przechowalników wypalonego paliwa jądrowego 
pochodzącego z badawczych reaktorów jądrowych, działalność w za-
kresie ochrony radiologicznej i ochrony Krajowego Składowiska Od-
padów Promieniotwórczych oraz na odbiór, transport, przetwarzanie, 
przechowywanie i składowanie materiałów jądrowych, źródeł promie-
niotwórczych, a także innych substancji promieniotwórczych.”, 

b) uchyla się ust. 2,  

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektor Zakładu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw go-
spodarki rozliczenie z otrzymanej dotacji, zgodnie z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na podstawie art. 120 ust. 2.”; 

53) w art. 121 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



Liczba stron : 62    Data : 2011-04-29    Nazwa pliku : 0233-05A.NK 
VI kadencja/druk nr 3939 

 

62  

„3. Statut nadaje Zakładowi, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw 
gospodarki.”; 

54) w art. 123: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Za czyny, o których mowa w ust. 1, kierownikowi jednostki organiza-
cyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą 
na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej 
wymierza się karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej dwustu-
krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszane-
go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 
poz. 1227, z późn. zm.15)).”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z naraże-
niem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji 
elektrowni jądrowej, która: 

1) wykonuje tę działalność bez wymaganego zezwolenia lub wbrew 
jego warunkom, 

2) wprowadza bez pisemnej zgody Prezesa Agencji lub wbrew 
jej warunkom modernizację systemu lub elementu konstrukcji 
lub wyposażenia elektrowni jądrowej, mającego istotne znaczenie 
ze względu na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, 

3) uruchamia reaktor po przerwie na załadunek paliwa jądrowego 
lub na modernizację systemu lub elementu konstrukcji 
i wyposażenia jądrowego elektrowni jądrowej bez pisemnej zgo-
dy Prezesa Agencji, 

4) prowadzi eksploatację elektrowni jądrowej mimo odmowy za-
twierdzenia przez Prezesa Agencji raportu z oceny okresowej 
bezpieczeństwa 

  – wymierza się karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej pięć-
setkrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. 

                                                 
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 
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Art. 2.  

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.16)) w art. 82b w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) składowisko podziemne odpadów promieniotwórczych.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu, z wyłączeniem 
urządzeń technicznych w elektrowniach jądrowych, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych urządzeń. 

3. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, objąć przepisami 
ustawy urządzenia mogące stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, z 
wyłączeniem urządzeń w elektrowni jądrowej, biorąc pod uwagę ko-
nieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych urządzeń.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń 
technicznych lub urządzeń mogących stwarzać inne niż określone 
w art. 4 pkt 1 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia 
i środowiska, podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądro-
wej, biorąc pod uwagę realizowane przez te urządzenia funkcje bezpie-
czeństwa w elektrowni jądrowej.”; 

2) w art. 8 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub 
urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 5 ust. 4, w zakresie: 

1) projektowania,  

2) materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy 
lub modernizacji, 

                                                 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 

934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, 
poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489. 

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 
96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. 
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3) wytwarzania, 

4) eksploatacji, 

5) naprawy i modernizacji, 

6) likwidacji  

 – w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń wytrzymało-
ściowych, budowy, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów, zakresu 
badań technicznych urządzeń, materiałów i elementów, terminów badań 
okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i po-
twierdzenia kwalifikowania oraz wykonania połączeń nierozłącznych, prze-
róbki plastycznej i obróbki cieplnej, kwalifikowania i wykonywania badań 
nieniszczących oraz obsługi i konserwacji, uwzględniając stopień zagroże-
nia związany z bezpiecznym funkcjonowaniem i eksploatacją tych urządzeń 
powodowany wpływem promieniowania jonizującego.”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) w art. 77 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 
w brzmieniu: 

„1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy 
w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej.”. 

 

Art. 5.  

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.18)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 21 w ust. 2 w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w 
brzmieniu: 

„36) z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.19)) informacje o: 

a) wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach 
na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, 

b) wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i 68b u-
stawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, odnoszących się 
do obiektów jądrowych 

                                                 
18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 

42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 
583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 
oraz z 2011 r. Nr …, poz. …. 
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 – z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń 
materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”; 

2) w art. 25 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 
w brzmieniu: 

„9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy 
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe: 

a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko na-
turalne oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 
promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska, a także o nie-
planowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących po-
wstanie zagrożenia, 

b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądro-
wych 

 – z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń 
materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. 
zm.20)): 

a) informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploato-
wanych w elektrowni jądrowej, 

b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i 
eksploatowanych w elektrowni jądrowej 

 – z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w ro-
zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”; 

3) w art. 70 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagają-
cych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10–13, 15, 16, 18a i 
19.”; 

4) w art. 72 w ust. 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę skła-
dowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy 
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.”; 

5) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret szósty i siódmy w brzmieniu: 

„– obiektów jądrowych, 
                                                 
20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 

96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr…, poz…. 
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– składowisk odpadów promieniotwórczych,”; 

6) w art. 77 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć 
wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3 i 10–19.”. 

 

Art. 6.  

Do rozliczenia i przekazywania kwot dotacji celowej, o której mowa w art. 33 usta-
wy zmienianej w art. 1, przyznanej przed dniem 31 grudnia 2011 r. stosuje się prze-
pisy dotychczasowe. 

 

Art. 7.  

Do rozliczania dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 119 ustawy zmienianej 
w art. 1, przyznanej przed dniem 31 grudnia 2011 r. stosuje się przepisy dotychcza-
sowe. 

 

Art. 8.  

1. Do postępowań w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie działalności, o 
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz w sprawie 
cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 
1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do postępowań z zakresu nadzoru i kontroli, o których mowa w art. 67 ust. 4 i 
art. 68 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

3. Do postępowań w sprawie nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, 
zajmowania stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz w sprawie powoływania inspekto-
rów dozoru jądrowego, o których mowa odpowiednio w art. 7, art. 12 i art. 65 
ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 9.  

1. Inspektorzy dozoru jądrowego, którzy zostali przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej ustawy powołani na inspektorów dozoru jądrowego uprawnionych 
do nadzorowania obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promienio-
twórczych, stają się z dniem 1 stycznia 2012 r. inspektorami dozoru jądrowego 
II stopnia. 

2. Inspektorzy dozoru jądrowego niewymienieni w ust. 1, którzy zostali przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powołani na inspektorów dozoru ją-
drowego, stają się z dniem 1 stycznia 2012 r. inspektorami dozoru jądrowego I 
stopnia. 
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Art. 10.  

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 2 i 3, 
art. 33 ust. 21 oraz art. 71 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do 
czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 12b ust. 1 i 2, art. 33 ust. 21 i art. 71 ustawy zmienianej w art. 1 w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 18 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 u-
stawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy zmie-
nianej w art. 3, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy.  

3. W przypadku szkód jądrowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy do określenia granicy odpowiedzialności osoby eksploatującej za 
szkodę stosuje się przepisy dotychczasowe. 

4. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę ją-
drową zawarte zgodnie z dotychczasowymi przepisami obowiązują do ich wy-
gaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

 

Art. 11. 

1. W przypadku szkód jądrowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy do określenia granicy odpowiedzialności osoby eksploatującej za 
szkodę stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę ją-
drową zawarte zgodnie z dotychczasowymi przepisami obowiązują do ich wy-
gaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

 

Art. 12.  

1. Kadencja Rady do spraw Atomistyki upływa z dniem 30 września 2011 r.  

2. Przed upływem kadencji Rady do spraw Atomistyki jej Przewodniczący przed-
stawi Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agen-
cji Atomistyki, sprawozdanie z działalności Rady do spraw Atomistyki za rok 
2011. 

3. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki powoła przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego, sekretarza oraz członków pierwszej kadencji Rady do spraw 
Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej do dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

Art. 13. 

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z naraże-
niem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego za-



Liczba stron : 68    Data : 2011-04-29    Nazwa pliku : 0233-05A.NK 
VI kadencja/druk nr 3939 

 

68  

mieszcza na stronie internetowej jednostki po raz pierwszy informację, o której mo-
wa w art. 35a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 
r. 

 

Art. 14.  

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, która w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy eksploatuje obiekt jądrowy, w terminie do dnia 31 marca 2015 r. w od-
niesieniu do tego obiektu jądrowego: 

1) dokona klasyfikacji systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia 
obiektu jądrowego mających istotne znaczenie z punktu widzenia bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o której mowa w art. 36j ust. 
1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i 
przedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą tę klasyfikację; 

2) wdroży zintegrowany system zarządzania, o którym mowa w art. 36k usta-
wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
i przedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia 
dokumentację opisującą ten system; 

3) przedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia 
program likwidacji obiektu jądrowego wraz z prognozą kosztów likwidacji 
tego obiektu; 

4) przedstawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia ra-
port zawierający symulację potrzeb finansowych koniecznych do spełnienia 
wymogu posiadania odpowiednich środków finansowych na zapewnienie 
bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i za-
bezpieczeń materiałów jądrowych przez okres działalności obiektu jądro-
wego, do dnia zakończenia jego likwidacji. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, opracuje i przed-
stawi Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia krótkookre-
sowe i długookresowe plany szkolenia pracowników, o których mowa w art. 11b 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej w dniu wejścia w życie niniej-
szej ustawy działalność związaną z narażeniem dostosuje tę działalność do wy-
mogów, o których mowa w art. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu na-
danym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. 

 

Art. 15.  

Do dnia 31 marca 2015 r. do obiektów jądrowych eksploatowanych w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki, nie stosuje się przepisu art. 36k ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.  

 

Art. 16.  

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowa-
nie zatrudnienia dodatkowych 25 pracowników urzędu obsługującego ministra 
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właściwego do spraw gospodarki na wykonywanie zadań, o których mowa w 
art. 108a ustawy zmienianej w art. 1,wynosi: 

1) w 2012 r. – 1 562 tys. zł; 

2) w 2013 r. – 2 133 tys. zł; 

3) w 2014 r. – 2 802 tys. zł; 

4) w 2015 r. – 3 622 tys. zł; 

5) w 2016 r. – 3 889 tys. zł; 

6) w 2017 r. – 3 979 tys. zł; 

7) w 2018 r. – 4 120 tys. zł; 

8) w 2019 r. – 4 262 tys. zł; 

9) w 2020 r. – 4 429 tys. zł; 

10) w 2021 r. – 4 566 tys. zł. 

2. Maksymalny limit wydatków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
przeznaczonych na wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 
39n ust. 8 i art. 39o ustawy zmienianej w art. 1, wynosi: 

1) w 2012 r. – 100 tys. zł; 

2) w 2013 r. – 105 tys. zł; 

3) w 2014 r. – 109 tys. zł; 

4) w 2015 r. – 113 tys. zł; 

5) w 2016 r. – 117 tys. zł; 

6) w 2017 r. – 121 tys. zł; 

7) w 2018 r. – 125 tys. zł; 

8) w 2019 r. – 128 tys. zł; 

9) w 2020 r. – 132 tys. zł; 

10)  w 2021 r. – 136 tys. zł. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydat-
ków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których 
mowa w ust. 4 i 5. 

4. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku bu-
dżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany 
rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się w 
czwartym kwartale o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu 
a kwotą przekroczenia wydatków. 

5. W przypadku gdy w drugim półroczu przekroczony zostanie limit wydatków 
przewidzianych na dany rok, w następnym roku budżetowym kwotę środków 
przeznaczonych na wydatki obniża się o różnicę pomiędzy kwotą faktycznie 
wydatkowanych środków w poprzednim roku budżetowym a limitem wydatków 
określonym na ten rok. 
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6. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest 
z planem finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw go-
spodarki, przepisu ust. 4 nie stosuje się. 

 

Art. 17.  

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowa-
nie zatrudnienia dodatkowych 39 pracowników Państwowej Agencji Atomistyki 
wynosi: 

1) w 2012 r. – 2 821 tys. zł; 

2) w 2013 r. – 3 879 tys. zł; 

3) w 2014 r. – 4 794 tys. zł; 

4) w 2015 r. – 5 270 tys. zł; 

5) w 2016 r. – 5 507 tys. zł; 

6) w 2017 r. – 5 750 tys. zł; 

7) w 2018 r. – 5 997 tys. zł; 

8) w 2019 r. – 6 249 tys. zł; 

9) w 2020 r. – 6 505 tys. zł; 

10) w 2021 r. – 6 765 tys. zł. 

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki monitoruje wykorzystanie limitu wydat-
ków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których 
mowa w ust. 3 i 4. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku bu-
dżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany 
rok, wielkość środków przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1, 
obniża się w czwartym kwartale o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielko-
ścią tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. 

4. W przypadku gdy w drugim półroczu przekroczony zostanie limit wydatków 
przewidzianych na dany rok, w następnym roku budżetowym wielkość środków 
przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1, obniża się o różnicę po-
między kwotą faktycznie wydatkowanych środków w poprzednim roku budże-
towym a limitem wydatków określonym na ten rok. 

5. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest 
z planem finansowym Państwowej Agencji Atomistyki, przepisu ust. 3 nie 
stosuje się. 

 

Art. 18.  

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych 
na wynagrodzenia dla członków Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i 
Ochrony Radiologicznej wynosi: 

1) w 2012 r. – 199 tys. zł; 

2) w 2013 r. – 259 tys. zł; 
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3) w 2014 r. – 349 tys. zł; 

4) w 2015 r. – 366 tys. zł; 

5) w 2016 r. – 382 tys. zł; 

6) w 2017 r. – 399 tys. zł; 

7) w 2018 r. – 416 tys. zł; 

8) w 2019 r. – 433 tys. zł; 

9) w 2020 r. – 451 tys. zł; 

10) w 2021 r. – 469 tys. zł. 

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki monitoruje wykorzystanie limitu wydat-
ków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których 
mowa w ust. 3 i 4. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku bu-
dżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany 
rok, wielkość środków przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1, 
obniża się w czwartym kwartale o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielko-
ścią tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. 

4. W przypadku gdy w drugim półroczu przekroczony zostanie limit wydatków 
przewidzianych na dany rok, w następnym roku budżetowym wielkość środków 
przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1, obniża się o różnicę po-
między kwotą faktycznie wydatkowanych środków w poprzednim roku budże-
towym a limitem wydatków określonym na ten rok. 

5. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest 
z planem finansowym Państwowej Agencji Atomistyki, przepisu ust. 3 nie 
stosuje się. 

 

Art. 19.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem przepisów art. 1 
pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50–53, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 
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Pan Wojciech Saługa
Przewodniczący Komisji Nadzrvyczajnej do
rozpatrzenia rządowych projektÓw ustaw: o
przygoiliwaniu i reallzacji inwestycji w zakresie
obiektÓw energefyki jądrowej oYaz inwestycji
towarzyszących, o zmianie ustawy Prawo
atomowe oraz o zmianie niektÓrych innych ustaw
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmignie ustawy _
Prawo atomowe oraz o zmianie niekt rych innych ustaw ujętego w Sprawozdaniu Komisji
Nadnvyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektÓw ustaw: o przygotowaniu i
realizacji inwestycji w zakresie obiektÓw energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarryszących , o zmianie ustawy _ Prawo atomow e oraz o zmianie niektÓrych innych
ustaw (druk nr 4t09)' wyrażr,ona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4
września |997 r. o działach administracji rządowej (Dz. IJ. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z
pÓźn. zm.) łv rwiązku z art. 4f ust. 4 i art. 54 ust. l Regulaminu Sejmu przez ministra
w|aściwego do spraw członkostwa Rzecrypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Szanowny P anie Przewodniczący,

w Zw|ąZku z przedł.oŻonym projektem ustawy o zmianie uslawy - Prawo atomowe oraz o

zmianie niektorych innych ustaw ujętym w Sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej (druk nr

4|09) pozwalam sobie wyrazic następtrj ącą opinię:

Projekt ustawy jest zgodny z pralvem Unii Europejskiej.

Z powazaniem

z uP.Ministra Sry

DPUE - 9fO -

ssn-865

anicznYch
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